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27.8.2015 Nr. 49/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23a bokstav g), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati (BSE) hos dyr. Den får 
anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr 
og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige 
tilfeller på eksport av disse.

2) I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt regler for fjerning og disponering av spesifisert 
risikomateriale.

3) Ulike faktorer viser en positiv tendens i BSE-
epidemien (bovin spongiform encefalopati) og en klar 
forbedring av situasjonen i de senere årene som følge 
av de risikoreduserende tiltak som er iverksatt, særlig 
fôrforbudet og fjerningen og destrueringen av spesifisert 
risikomateriale.

4) Et av de strategiske målene i Kommisjonens veikart for 
TSE, vedtatt 15. juli 2005(2), er å sikre og opprettholde 
nåværende nivå for forbrukervern ved fortsatt å garantere 
sikker fjerning av spesifisert risikomateriale, men å 
endre listen over eller alderen på dyr som spesifisert 
risikomateriale skal fjernes fra, på grunnlag av de seneste 
vitenskapelige uttalelser.

5) I sin uttalelse av 19. april 2007 konkluderte Den  
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet med at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2008, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 315/2008 (EUT L 94 av 5.4.2008, s. 3).

(2) KOM(2005) 322 endelig utgave.

sannsynlig påvisbar smittsomhet i sentralnervesystemet 
hos storfe forekommer først etter tre firedeler av 
inkubasjonstiden og at det kan forutsies at smittsomhet 
ikke kan påvises eller er fraværende hos storfe på 33 
måneder.

6) Gjennomsnittsalderen for BSE-positive tilfeller i 
Fellesskapet økte fra 86 til 121 måneder mellom 2001 og 
2006. I samme tidsrom ble det i Fellesskapet meldt om 
bare sju BSE-tilfeller hos storfe under 35 måneder blant 
til sammen 7 413 BSE-tilfeller av et samlet antall på mer 
enn 60 millioner dyr av storfe som ble undersøkt. 

7) Det foreligger derfor et vitenskapelig grunnlag for å 
gjennomgå aldersgrensen for fjerning av visse typer 
spesifisert risikomateriale i storfe, særlig når det gjelder 
virvelsøylen. På bakgrunn av utviklingen av smittsomhet 
i sentralnervesystemet i løpet av inkubasjonstiden, 
aldersstrukturen for BSE-positive tilfeller og den 
reduserte eksponeringen av storfe født etter 1. januar 
2001, kan aldersgrensen for fjerning av virvelsøylen, 
herunder nerveknutene i ryggmargen, fra storfe som 
spesifisert risikomateriale, økes fra 24 til 30 måneder. 
Definisjonen av spesifisert risikomateriale i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

8) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1 
bokstav a) ii) lyde:

«ii)  virvelsøylen utenom halevirvelen, halsvirvlenes, 
brystvirvlenes og lendevirvlenes tverr- og ryggtapper, 
den mediale korsbeinskammens og korsbeinets vinger, 
men inklusive nerveknutene i ryggmargen fra dyr som 
er eldre enn 30 måneder, og».

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 357/2008

av 22. april 2008

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2015/EØS/49/01
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Artikkel 2

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

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

 Utferdiget i Brussel, 22. april 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________



27.8.2015 Nr. 49/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos dyr. I henhold til forordningen 
skal hver medlemsstat gjennomføre et årlig program 
for overvåking av TSE på grunnlag av aktiv og passiv 
overvåking.

2) I artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 er 
det fastsatt at medlemsstater som kan dokumentere 
en forbedring i den epidemiologiske situasjonen 
på sitt territorium, kan anmode om at de årlige 
overvåkingsprogrammene revideres.

3) Flere medlemsstater der det er påvist en positiv utvikling 
i den epidemiologiske situasjonen med hensyn til bovin 
spongiform encefalopati (BSE), har uttrykt interesse for 
å få revidert sine årlige programmer for overvåking av 
BSE. For at disse medlemsstatene skal kunne framlegge

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 20.6.2008, s. 4, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 357/2008 (EUT L 111 av 23.4.2008, s. 3).

  for Kommisjonen en anmodning om revisjon av sine 
overvåkingsprogrammer for BSE, må det fastsettes 
kriterier for hvordan en forbedring i den epidemiologiske 
situasjonen med hensyn til BSE skal dokumenteres.

4) Disse kriteriene er epidemiologiske indikatorer for en 
kvantitativ vurdering av utviklingen av BSE-situasjonen i 
medlemsstatene gjennom årene.

5) Av hensyn til klarhet og sammenheng bør disse kriteriene 
fastsettes i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001.

6) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 571/2008

av 19. juni 2008

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn 
til kriteriene for revisjon av de årlige overvåkingsprogrammene for BSE(*)

2015/EØS/49/02

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

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

I kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nytt nr. 7 lyde:

«7.  Revisjon av de årlige programmene for overvåking av BSE nevnt i artikkel 6 nr. 1b

7.1.  Medlemsstatenes anmodninger

Medlemsstatenes anmodninger til Kommisjonen om revisjon av deres årlige programmer for overvåking av BSE 
skal inneholde minst følgende:

a) opplysninger om det system for årlig BSE-overvåking som har vært anvendt de siste seks årene på 
medlemsstatens territorium, herunder detaljert dokumentasjon som viser at de epidemiologiske kriteriene i 
nr. 7.2 er oppfylt,

b) opplysninger om det system for identifikasjon og sporbarhet med hensyn til storfe, som omhandlet i artikkel 6 
nr. 1b tredje ledd bokstav b), som har vært anvendt de siste seks årene på medlemsstatens territorium, herunder 
en detaljert beskrivelse av hvordan den edb—baserte databasen nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og 
rådsforordning 1760/2000(*) virker,

c) opplysninger om fôrforbud på medlemsstatens territorium de siste seks årene, herunder en detaljert beskrivelse 
av håndhevingen av fôrforbudet for produksjonsdyr nevnt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd bokstav c), inklusive 
en prøvetakingsplan og antallet og arten av overtredelser som er fastslått samt resultatene av oppfølgingen,

d) en detaljert beskrivelse av det foreslåtte reviderte overvåkingsprogrammet for BSE, herunder det geografiske 
området der programmet skal gjennomføres og en beskrivelse av delpopulasjonene av storfe som skal 
omfattes av det reviderte programmet for overvåking av BSE, inklusive opplysninger om aldersgrenser og 
antall prøver som skal undersøkes,

e) resultatet av en omfattende risikoanalyse som viser at det reviderte overvåkingsprogrammet for BSE vil sikre 
vern av menneskers og dyrs helse. Risikoanalysen skal inneholde en analyse av fødselskohort eller andre 
relevante undersøkelser som viser at de risikoreduserende tiltakene, herunder fôrforbudet nevnt i artikkel 6 
nr. 1b tredje ledd bokstav c), er gjennomført på en effektiv måte.

7.2.  Epidemiologiske kriterier

Anmodninger om revisjon av et overvåkingsprogram for BSE kan godtas bare dersom den berørte medlemsstat 
kan dokumentere at følgende epidemiologiske kriterier, i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd 
bokstav a), b) og c), er oppfylt på deres territorium:

a) I minst seks sammenhengende år etter datoen for gjennomføringen av Fellesskapets kartleggingsprogram for 
BSE nevnt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd bokstav b),

i) har den gjennomsnittlige reduksjonen i årlig BSE-forekomst påvist hos populasjonen av voksent storfe 
(over 24 måneder) vært større enn 20 %, og det samlede antall BSE-angrepne dyr av storfe født etter 
gjennomføringen av Fellesskapets totale fôrforbud for produksjonsdyr, som omhandlet i artikkel 6 nr. 1b 
tredje ledd bokstav c), har utgjort høyst 5 % av det samlede antall bekreftede BSE-tilfeller, 
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eller

ii) har den årlige BSE-forekomsten påvist hos populasjonen av voksent storfe (over 24 måneder) 
sammenhengende vært lavere enn 1/100 000,

eller

iii) har det samlede antall bekreftede BSE-tilfeller sammenhengende vært under fem, for en medlemsstat 
med en populasjon av voksent storfe (over 24 måneder) på mindre enn 1 000 000 dyr.

b) Etter seksårsperioden nevnt i bokstav a) har det ikke vært noen tegn på at den epidemiologiske situasjonen 
med hensyn til BSE har forverret seg.

______________
(*) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.»

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og 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 4 nr. 1 og 
artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 er å sikre at 
det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd i produksjon, bearbeiding og 
distribusjon, særlig på primærproduksjonsnivå, for 
å redusere deres prevalens og risikoen de utgjør for 
folkehelsen.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det 
fastsettes et fellesskapsmål for å redusere prevalensen av 
salmonellaserotyper som er av betydning for folkehelsen, 
hos kalkuner på primærproduksjonsnivå. En slik reduksjon 
er viktig med henblikk på de strenge tiltakene som skal 
gjelde for ferskt kjøtt fra infiserte kalkunflokker fra og 
med 12. desember 2010 i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2160/2003. Ferskt fjørfekjøtt, herunder kalkunkjøtt, 
kan ikke omsettes til konsum før det oppfyller følgende 
kriterium: «Ingen salmonella i 25 gram».

3) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt at 
fellesskapsmålet skal 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, tidspunktet da målet senest skal være 
nådd og definisjonen av prøvingsprogrammene som 
er nødvendige for å kontrollere at målet er nådd. Det 
skal også omfatte, når det er relevant, en definisjon av 
serotyper som er av betydning for folkehelsen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1237/2007 (EUT L 280 av 24.10.2007, s. 5).

4) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt at det 
ved fastsettelsen av fellesskapsmålet bør tas hensyn til 
de erfaringer som er gjort i forbindelse med gjeldende 
nasjonale bekjempelsestiltak og til de opplysninger som er 
oversendt Kommisjonen eller Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet i henhold til gjeldende 
fellesskapsbestemmelser, særlig innenfor rammen av 
de opplysninger som er omhandlet i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om 
overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer(2), 
særlig artikkel 5.

5) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt 
at Kommisjonen i forbindelse med fastsettelsen av 
fellesskapsmålene skal framlegge en analyse av den 
forventede nytten og kostnaden ved dem. Som et unntak 
fra dette kan fellesskapsmålet for kalkuner for Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium fastsettes for en 
overgangsperiode, uten at det foretas en slik analyse.

6) Det er derfor samlet inn sammenlignbare opplysninger 
om prevalensen av salmonellaserotyper hos kalkunflokker 
i medlemsstatene i samsvar med kommisjonsvedtak 
2006/662/EF av 29. september 2006 om et økonomisk 
bidrag fra Fellesskapet til en referanseundersøkelse om 
prevalensen av salmonella i kalkunflokker som skal 
gjennomføres i medlemsstatene(3).

7) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt at 
fellesskapsmålet for kalkuner i en overgangsperiode 
på tre år skal omfatte bare Salmonella enteritidis og 
Salmonella typhimurium. Andre serotyper av betydning 
for folkehelsen kan vurderes etter denne perioden.

8) For å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd må det 
fastsettes en bestemmelse i denne forordning om gjentatte 
prøvetakinger av flokker.

9) I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003 
ble Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) rådspurt om fastsettelsen av fellesskapsmålet for 
kalkuner.

(2) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2006/104/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(3) EUT L 272 av 3.10.2006, s. 22.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 584/2008

av 20. juni 2008

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium 

hos kalkuner(*)

2015/EØS/49/03
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10) EFSAs innsatsgruppe for innsamling av opplysninger 
om zoonoser vedtok 28. april 2008 rapporten «Report 
on the Analysis of the baseline survey on the prevalence 
of Salmonella in flocks of turkeys in the EU, 2006-2007, 
Part A: Salmonella prevalence estimates.»

11) I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 
av 12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2005(1), skal det tas 
minst to par sokkeprøver for å kontrollere broilerflokker 
for salmonella. Ny vitenskapelig dokumentasjon viser at 
å bruke ett par sokkeprøver kombinert med en støvprøve 
er minst like virkningsfullt som prøvetaking med to par 
sokkeprøver. Denne kombinasjonen bør derfor tillates 
som en alternativ prøvingsmetode, og forordning (EF) 
nr. 646/2007 bør endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapsmål

1. Fellesskapsmålet som det vises til i artikkel 4 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2160/2003 for å redusere Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos kalkuner 
(«fellesskapsmål»), skal fastsettes til følgende:

a) en reduksjon i den høyeste prosentandelen av flokker av 
oppfôringskalkuner som fortsatt viser positiv reaksjon for 
Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium til høyst 
1 % innen 31. desember 2012, og

b) en reduksjon i den høyeste prosentandelen av flokker av 
voksne avlskalkuner som fortsatt viser positiv reaksjon for 
Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium til høyst 
1 % innen 31. desember 2012.

(1) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21.

For medlemsstater med under 100 flokker av voksne 
avlskalkuner eller oppfôringskalkuner er fellesskapsmålet 
imidlertid at høyst én flokk av voksne avlskalkuner eller 
oppfôringskalkuner fortsatt er positiv per 31. desember 2012.

2. Prøvingsprogrammet som er nødvendig for å kontrollere 
om fellesskapsmålet er nådd, er fastsatt i vedlegget.

3. Kommisjonen skal vurdere en gjennomgåelse av 
målet og prøvingsprogrammet beskrevet i vedlegget ut fra 
erfaringene gjort i 2010, det første året med de nasjonale 
kontrollprogrammene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 2160/2003.

Artikkel 2

Endring av forordning (EF) nr. 646/2007

I vedlegget til forordning (EF) nr. 646/2007 tilføyes følgende 
nye ledd:

1. Etter siste punktum i nr. 2:

«Alternativt kan vedkommende myndighet vedta at det 
skal tas ett par sokkeprøver, som skal omfatte 100 % 
av fjørfehusets areal, dersom den kombineres med en 
støvprøve, innsamlet fra flere steder i hele huset fra 
overflater med synlig støvforekomst.»

2. Etter annet ledd i nr. 3.1:

«Støvprøven skal helst analyseres separat. Vedkommende 
myndighet kan imidlertid vedta å samle den med 
sokkeprøven for analyse.»

Artikkel 3

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Artikkel 1 nr. 1 og 3 og artikkel 2 får anvendelse fra 1. juli 2008 
og artikkel 1 nr. 2 fra 1. januar 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Prøvingsprogram som er nødvendig for å kontrollere om fellesskapsmålet nevnt i artikkel 1 nr. 2 er nådd

1. Hyppighet og status for prøvetakingen

a)  Prøvetakingen skal omfatte alle flokker av oppfôringskalkuner og avlskalkuner som omfattes av virkeområdet 
for forordning (EF) nr. 2160/2003.

b)  Prøvetaking av flokker av kalkuner skal foretas på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
og av vedkommende myndighet.

i) Prøvetaking av flokker av oppfôringskalkuner og avlskalkuner på initiativ fra den driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetaket skal gjennomføres i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2160/2003 
senest tre uker før fuglene flyttes til slakteriet. Resultatene er gyldige i høyst seks uker etter prøvetakingen, 
og det kan derfor være behov for gjentatte prøvetakinger av samme flokk.

ii) Videre skal prøvetaking av flokker av avlskalkuner på initiativ fra den driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetaket gjennomføres:

– i flokker under oppdrett: på daggamle dyr, ved fire ukers alder og to uker før de flyttes til verpefase 
eller -enhet,

– i voksenflokker: minst hver tredje uke under verpeperioden på driftsenheten eller rugeriet.

iii) Prøvetaking foretatt av vedkommende myndighet skal minst omfatte:

– en gang per år alle flokker på 10 % av driftsenheter med minst 250 voksne avlskalkuner som er 
mellom 30 og 45 uker gamle, men i alle tilfeller inklusive alle driftsenheter hvor Salmonella enteritidis 
eller Salmonella typhimurium er blitt påvist i de foregående 12 måneder, samt alle driftsenheter med 
avlskalkuner hvis forfedre i første og andre ledd var av eliteklasse. Denne prøvetakingen kan også 
gjennomføres på rugeriet,

– alle flokker på driftsenheter der Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium er påvist i prøver 
som den driftsansvarlige har tatt på rugeriet eller som er tatt innenfor rammen av offentlige kontroller 
for å undersøke infeksjonens opprinnelse,

– en gang per år alle flokker på 10 % av driftsenheter med minst 500 oppfôringskalkuner, men uansett:

– alle flokker på driftsenheten dersom én flokk har testet positivt på Salmonella enteritidis eller 
Salmonella typhimurium i prøver som er tatt av den driftsansvarlige, med mindre kjøttet fra 
kalkunene i flokkene er beregnet på industriell varmebehandling eller annen behandling som kan 
fjerne salmonella, og

– alle flokker på driftsenheten dersom én flokk har testet positivt på Salmonella enteritidis eller 
Salmonella typhimurium i forrige runde med prøver tatt av den driftsansvarlige, og

– når vedkommende myndighet vurderer det som nødvendig.

En prøvetaking gjennomført av vedkommende myndighet kan erstatte en prøvetaking som er gjennomført på 
initiativ fra den driftsansvarlige.

2. Prøvetakingsprotokoll

2.1.  Prøvetaking på rugeriet

Prøvetaking skal gjennomføres på rugeriet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 2.2.1 i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 1003/2005(1).

(1) EUT L 170 av 1.7.2005, s. 12.
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2.2.  Prøvetaking på driftsenheten

2.2.1. Avlskalkuner

Prøvene skal tas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 2.2.2 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1003/2005.

2.2.2. Oppfôringskalkuner

Det skal tas minst to par sokkeprøver. For frittgående kalkunflokker skal prøver tas bare inne i 
fjørfehuset. Alle sokkeprøver skal samles til én prøve.

I flokker med høyst 100 kalkuner, der det ikke er mulig å bruke sokkeprøver, ettersom man ikke kan 
gå inn i husene, kan det tas prøver med hendene ved at skotrekket eller sokken træs utenpå hansken 
og gnis over overflater med fersk avføring eller, dersom dette ikke er mulig, ved andre egnede 
prøvetakingsmetoder for avføring.

Før skotrekket/sokken tas på, skal overflaten fuktes med fortynningsmidler som sikrer best mulig 
utnyttelse (0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt deionisert vann), sterilt vann eller andre 
fortynningsmidler som er godkjent av det nasjonale referanselaboratoriet nevnt i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 2160/2003. Det er forbudt å bruke vann fra driftsenheter som inneholder antimikrobielle 
stoffer eller andre desinfiseringsmidler. Skotrekket eller sokkene fuktes best ved å helle væske i dem 
før de tas på. Skotrekket eller sokkene kan eventuelt autoklaveres med fortynningsmidler i poser eller 
beholdere beregnet på autoklavering. Fortynningsmidler kan også påføres etter at skotrekket er tatt på, 
ved hjelp av en sprayflaske eller vannflaske.

Alle deler av fjørfehuset skal være forholdsmessig representert i prøvetakingen. Hvert par bør omfatte 
minst 50 % av husets areal.

Alternativt kan vedkommende myndighet vedta at det skal tas ett par sokkeprøver, som skal omfatte 
100 % av fjørfehusets areal, dersom den kombineres med en støvprøve, innsamlet fra flere steder i hele 
huset fra overflater med synlig støvforekomst.

Etter endt prøvetaking må skotrekket/overtrekkssokkene tas forsiktig av slik at materialet som henger 
fast i dem, ikke faller av. Skotrekket kan vrenges for å holde på materialet. De skal legges i en pose 
eller beholder og merkes.

Vedkommende myndighet skal overse opplæringen av de driftsansvarlige for å sikre at de følger 
prøvetakingsprotokollen.

Dersom vedkommende myndighet gjennomfører prøvetaking fordi det er mistanke om 
salmonellainfeksjon i en flokk på driftsenheten eller fordi den vurderer det som nødvendig av andre 
grunner, skal vedkommende myndighet ved ytterligere relevant prøvetaking forsikre seg om at 
resultatene av undersøkelsene for påvisning av salmonella i kalkunflokker, 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 infisert 
kalkunflokk i forbindelse med fellesskapsmålet nevnt i artikkel 1 nr. 2.

3. Undersøkelse av prøvene

3.1.  Transport og klargjøring av prøvene

Prøver skal helst sendes innen 24 timer etter innsamling som ekspresspost eller med kurér til laboratoriene 
angitt i artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Dersom de ikke sendes innen 24 timer, skal de 
oppbevares nedkjølt. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, noe som skal skje 
innen 48 timer fra mottak og innen 96 timer etter prøvetaking.

Sokkeprøven(e) 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. Sokkeprøvene skal være 
fullstendig dekket av peptonvann, og det kan derfor tilsettes mer peptonvann ved behov.

Støvprøven skal helst analyseres separat. Vedkommende myndighet kan imidlertid vedta å samle den med 
sokkeprøven for analyse.

Prøven skal blandes til den er helt mettet og deretter dyrkes etter påvisningsmetoden i nr. 3.2.
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Andre prøver (f.eks. fra rugerier) skal klargjøres i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 2.2.2 i vedlegget 
til forordning (EF) nr. 1003/2005.

Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av avføring 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 vedlegg D til ISO 6579 (2002): «Detection of salmonella spp. in animal faeces and in 
samples of the primary production stage». Siste versjon av vedlegg D skal brukes.

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 initiativ fra den driftsansvarlige, kan analysemetodene i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 882/2004(1) benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene og 
serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i dette vedlegg, dersom de er validert i samsvar med EN/
ISO 16140/2003.

3.5.  Lagring av stammer

Laboratorier skal garantere at minst én isolert stamme av salmonella spp. per fjørfehus og per år kan innsamles 
av vedkommende myndighet og lagres for mulig 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.

4. Resultater og rapportering

4.1.  Påvisning av Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium

Laboratoriet skal umiddelbart rapportere enhver påvisning av Salmonella enteritidis og/eller Salmonella 
typhimurium til vedkommende myndighet og oppgi referanser til driftsenhet og flokk.

4.2.  Beregning av prevalensen for å kontrollere om fellesskapsmålet er nådd

En kalkunflokk skal anses som positiv når det gjelder kontrollen av om fellesskapsmålet er nådd, dersom 
forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium (bortsett fra vaksinestammer) er påvist i 
flokken.

Positive kalkunflokker skal medregnes bare én gang, uavhengig av antall prøvetakinger og prøvinger, og skal 
rapporteres bare i det året de første gang ga positivt resultat.

Prevalensen skal beregnes separat for flokker av oppfôringskalkuner og flokker av voksne avlskalkuner.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet versjon i EUT L 191 av 28.05.2004, s. 1.
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4.3.  Årlig rapportering

Den årlige rapporteringen skal inneholde

a) det totale antall flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som vedkommende myndighet 
eller den driftsansvarlige har tatt prøver av,

b) det totale antall flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som er infisert med Salmonella 
enteritidis eller Salmonella typhimurium,

c) alle isolerte serotyper av salmonella (også andre enn Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium) 
og antall infiserte flokker per serotype,

d) forklaringer til resultatene, særlig når det gjelder unntakstilfeller.

Resultatene 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(1).

4.4.  Utfyllende opplysninger

Følgende opplysninger skal minst foreligge for hver flokk av kalkuner som er uttatt til analyse på nasjonalt 
plan eller av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet på anmodning fra denne:

a) om prøven er tatt av vedkommende myndighet eller av den driftsansvarlige,

b) permanent, entydig identifikasjon av driftsenheten,

c) permanent, entydig identifikasjon av fjørfehuset,

d) prøvetakingsmåned.

_____________

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes det regler 
for overvåking av overførbar spongiform encefalopati 
hos storfe, sauer og geiter, og for utryddelsestiltak som 
skal iverksettes som følge av bekreftet forekomst av 
overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos sauer og 
geiter.

2) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes 
det utryddelsestiltak som skal iverksettes som følge av 
bekreftet forekomst av TSE hos sauer og geiter.

3) Selv om det er kjent at TSE har forekommet hos sauer 
og geiter i over to hundre år, er det ingenting som tyder 
på at det er en sammenheng mellom utbrudd av TSE hos 
disse dyrene og utbrudd av TSE hos mennesker. Likevel 
innførte Kommisjonen i 2000 et omfattende sett med 
tiltak for å overvåke, forebygge, bekjempe og utrydde 
TSE hos sauer og geiter på grunnlag av den begrensede 
vitenskapelige kunnskapen som da var tilgjengelig, for å 
sikre mest mulig sikre forsyningskilder for materiale fra 
sauer og geiter.

4) Målet med tiltakene er å innhente så mange opplysninger 
som mulig om prevalensen av andre former for TSE 
enn bovin spongiform encefalopati (BSE) hos sauer og 
geiter, og en mulig sammenheng med BSE og overføring 
til mennesker. Et annet mål med tiltakene er å redusere 
mest mulig forekomsten av TSE. Tiltakene omfatter 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 31.7.2008, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 357/2008/EF (EUT L 111 av 23.4.2008, 
s. 3).

fjerning av spesifisert risikomateriale, et omfattende 
program for aktiv overvåking, tiltak i forbindelse med 
flokker infisert med TSE samt frivillige avlsprogrammer 
for å øke TSE-resistensen hos sauebestanden. Siden 
innføringen av tiltakene og på grunnlag av opplysningene 
fra medlemsstatenes programmer for aktiv overvåking, er 
det ikke på noe tidspunkt blitt påvist en epidemiologisk 
forbindelse mellom TSE (bortsett fra BSE) hos sauer og 
geiter og TSE hos mennesker.

5) I artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om 
fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 
næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(2) fastsettes det at i særlige 
tilfeller, der det på bakgrunn av en vurdering av 
tilgjengelige opplysninger påvises en mulighet for 
skadelige virkninger på helsen, men der det fortsatt råder 
vitenskapelig usikkerhet, kan det vedtas midlertidige 
risikohåndteringstiltak som er nødvendige for å sikre 
det høye helsevernnivået, i påvente av ytterligere 
vitenskapelige opplysninger med sikte på en mer 
omfattende risikovurdering. Det fastsettes også at 
tiltakene må stå i forhold til målet og ikke hindre handelen 
mer enn nødvendig for å sikre det høye helsevernnivået 
som tilstrebes, samtidig som det tas hensyn til teknisk 
og økonomisk gjennomførbarhet og andre faktorer som 
anses å være berettigede for den aktuelle saken. Tiltakene 
skal vurderes på nytt innen et rimelig tidsrom.

6) Den 8. mars 2007 vedtok Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en uttalelse om 
visse aspekter i forbindelse med risikoen for TSE hos 
sauer og geiter(3). I uttalelsen konkluderte EFSA at 
«det ikke finnes noe bevis på noen epidemiologisk eller 
molekylær forbindelse mellom klassisk og/eller atypisk 
skrapesyke og TSE hos mennesker. BSE-agensen er den 
eneste TSE-agensen som er identifisert som zoonotisk. 
På grunn av mangfoldet i agensene er det for tiden ikke 
mulig å utelukke at andre TSE-agenser kan overføres til 
mennesker.» EFSA konkluderte dessuten at «eksisterende 
skjelneprøver som ifølge Fellesskapets regelverk skal 
brukes for å skille mellom skrapesyke og BSE, så 
langt synes å være pålitelige når det gjelder å skjelne 
mellom BSE og klassisk og atypisk skrapesyke. Dagens 
vitenskapelige kunnskapsnivå gjør imidlertid at verken 
deres diagnostiske følsomhet eller spesifisitet kan antas å 
være perfekt.»

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 av 5.3.2008, s. 17).

(3) EFSA Journal (2007), 466, 1-10.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 746/2008

av 17. juni 2008

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)

2015/EØS/49/04
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7) På grunnlag av denne uttalelsen og innenfor rammen 
av kommisjonsmeldingen — TSE-kjøreplan av 15. juli 
2005(1), og i tråd med SANCOs arbeidsprogram for TSE 
av 21. november 2006(2), ble kommisjonsforordning 
(EF) nr. 727/2007 av 26. juni 2007 om endring av 
vedlegg I, III, VII og X til europaparlaments- og 
rådsforordning(EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av 
regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 
overførbar spongiform encefalopati(3) vedtatt. Målet 
med endringene i forordning (EF) nr. 999/2001 som ble 
innført ved forordning (EF) nr. 727/2007, var å tilpasse de 
opprinnelige tiltakene i forbindelse med TSE hos sauer og 
geiter, idet det ble tatt hensyn til ajourførte vitenskapelige 
opplysninger. Ved forordning (EF) nr. 999/2001, endret 
ved forordning (EF) nr. 727/2007, ble derfor kravet om 
å slakte hele besetningen opphevet, og det ble innført 
visse alternativer til slakting dersom det ble bekreftet et 
TSE-utbrudd på en driftsenhet med sauer eller geiter, og 
dersom forekomsten av bovin spongiform encefalopati 
(BSE) var blitt utelukket. Tatt i betraktning ulikhetene 
mellom saue- og geitesektoren i Fellesskapet ble det ved 
forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EF) 
nr. 727/2007, innført en mulighet for medlemsstatene til 
å anvende en alternativ politikk, som fastsatt i forordning 
(EF) nr. 727/2007, avhengig av sektorens særtrekk i de 
enkelte medlemsstatene.

8) Den 17. juli 2007 reiste Frankrike sak (sak T-257/07) 
mot Kommisjonen i De europeiske fellesskaps 
førsteinstansdomstol med påstand om delvis oppheving 
av kapittel A nr. 2.3 bokstav b) iii), nr. 2.3 bokstav d) 
og nr. 4 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, 
som endret ved forordning (EF) nr. 727/2007, særlig med 
hensyn til tiltakene som skal iverksettes på TSE-smittede 
besetninger, eller eventuelt fullstendig oppheving av 
forordningen. Ved sin beslutning av 28. september 
2007(4) opphevet retten anvendelsen av bestemmelsene i 
påvente av en endelig dom.

9) I beslutningen av 28. september 2007 ble det satt 
spørsmålstegn ved Kommisjonens vurdering av 
tilgjengelig vitenskapelig kunnskap om eventuelle 
risikoer. Kommisjonen ba derfor EFSA om å bistå den 
med å klarlegge de to viktigste premissene som forordning 
(EF) nr. 727/2007 bygget på. Først og fremst gjelder dette 
mangelen på vitenskapelig dokumentasjon på at andre 
TSE-agenser enn BSE kan anses å være zoonotiske 
agenser. For det andre muligheten gjennom molekylære 
og biologiske tester til å skjelne mellom BSE og andre 
animalske TSE hos sauer og geiter. Den 24. januar 
2008 vedtok EFSA den vitenskapelige og tekniske 
avklaringen(5) med hensyn til tolkningen av visse sider 

(1) KOM(2005) 322 endelig utgave.
(2) SEC(2006) 1527.
(3) EUT L 165 av 27.6.2007, s. 8.
(4) EUT C 283 av 24.11.2007, s. 28.
(5) Vitenskapelig rapport fra Vitenskapsgruppen for biologiske farer på 

anmodning fra Kommisjonen om vitenskapelig og teknisk avklaring med 
hensyn til tolkning og vurdering av visse sider av konklusjonene i dens 
uttalelse av 8. mars 2007 om visse aspekter knyttet til risikoen for overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) hos sauer og geiter. EFSA Journal (2008), 
626, 1-11.

ved konklusjonene i dens uttalelse av 8. mars 2007, som 
var blitt hensyntatt ved vedtakelsen av forordning (EF) 
nr. 727/2007.

10) Når det gjelder overføring av TSE bekreftet EFSA 
følgende:

– hos sauer er ingen andre TSE-agenser identifisert enn 
de som forårsaker klassisk skrapesyke og atypisk 
skrapesyke,

– hos geiter er ingen andre TSE-agenser identifisert enn 
de som forårsaker BSE, klassisk skrapesyke og atypisk 
skrapesyke,

– uttrykket «BSE» omfatter en type TSE hos storfe som 
kan forårsakes av minst tre ulike TSE-agenser med 
heterogene biologiske egenskaper,

– uttrykket «klassisk skrapesyke» omfatter en type TSE 
hos sauer og geiter som forårsakes av flere TSE-agenser 
med heterogene biologiske egenskaper,

– uttrykket «atypisk skrapesyke» omfatter en type 
TSE hos sauer og geiter som skiller seg fra klassisk 
skrapesyke. Det drøftes for tiden om den forårsakes av 
en eller flere TSE-agenser.

11) EFSA kan imidlertid ikke utelukke at andre TSE-agenser 
enn BSE kan overføres til mennesker, siden:

– forsøk med overføringer til primatmodeller og transgene 
musemodeller som uttrykker det menneskelige PrP-
genet, for tiden anvendes for å vurdere TSE-agensenes 
potensielle evne til å krysse artsbarrieren hos 
mennesker,

– andre TSE-agenser enn den klassiske BSE-agensen 
i tre naturlig forekommende TSE-tilfeller (to tilfeller 
av klassisk skrapesyke og ett tilfelle av type L-BSE) 
påviselig har krysset modellenes artsbarriere til 
mennesker,

– visse begrensninger i forbindelse med modellene må 
tas i betraktning, deriblant usikkerhet om hvor godt 
de representerer artsbarrieren hos mennesker samt 
usikkerhet om hvor godt den anvendte inokuleringen i 
forsøket tilsvarer eksponering under naturlige forhold.
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12) EFSAs avklaringer viser at sykdomsagensenes biologiske 
mangfold hos sauer og geiter er en viktig faktor som 
gjør at det ikke er mulig å utelukke overføring til 
mennesker, og at mangfoldet øker sannsynligheten for 
at en av TSE-agensene er overførbar. EFSA anerkjenner 
likevel at det ikke finnes noe vitenskapelig belegg for 
en direkte sammenheng mellom TSE hos sauer og 
geiter, bortsett fra BSE, og TSE hos mennesker. EFSAs 
synspunkt at overføring til mennesker av TSE-agenser 
hos sauer eller geiter ikke kan utelukkes, bygger på 
forsøk med artsbarrieren hos mennesker og dyremodeller 
(primater og mus). I modellene tas det imidlertid ikke 
hensyn til menneskers genetiske egenskaper, som har 
stor betydning for den relative mottakeligheten for 
prionsykdommer. Det forekommer også begrensninger 
når det gjelder hvor godt resultatene tilsvarer resultater 
under naturlige forhold, særlig hvor godt de representerer 
artsbarrieren hos mennesker samt usikkerhet om hvor 
godt den anvendte inokuleringen i forsøket tilsvarer 
eksponering under naturlige forhold. På dette grunnlag 
kan det antas at selv om risikoen ikke kan utelukkes for 
at TSE-agenser hos sauer eller geiter kan overføres til 
mennesker, er risikoen svært liten, tatt i betraktning at 
belegget for overføring bygger på forsøksmodeller som 
ikke representerer de naturlige forhold i forbindelse med 
den virkelige artsbarrieren hos mennesker og de virkelige 
infeksjonsveier.

13) Når det gjelder skjelneprøvene bekreftet EFSA følgende:

– ut fra de begrensende opplysningene som foreligger, 
er skjelneprøvene som anvendes på fellesskapsplan, 
praktiske verktøy for screening av naturlig 
forekommende TSE-tilfeller, i samsvar med kapittel C 
nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001, som oppfyller målet om rask og 
reproduserbar identifikasjon av TSE-tilfeller hvis 
signatur er sammenlignbar med klassisk BSE-agens,

– skjelneprøvene kan ikke anses som perfekte på grunn 
av manglende kjennskap til TSE-agensenes virkelige 
biologiske mangfold hos sauer og geiter og hvordan 
agensene samvirker ved samtidig infeksjon.

14) Etter en anmodning fra Kommisjonen om å avklare om 
mangelen på statistisk sett tilstrekkelige opplysninger 
om prøvenes ytelse, oppveies av den eksisterende 
framgangsmåten, som omfatter en ringprøve med 
ytterligere molekylære prøvingsmetoder i ulike 
laboratorier og en vurdering utført av en gruppe sakkyndige 
under ledelse av Fellesskapets referanselaboratorium for 
TSE, forklarte EFSA følgende:

– til tross for stabil ytelse i ringprøver med prøver fra 
tilfeller der BSE overføres til sauer i forsøk, råder 

det usikkerhet om ytelsen i forbindelse med naturlig 
forekommende tilfeller, fordi det ikke er påvist naturlig 
forekommende BSE hos sauer eller geiter,

– TSE-positive tilfeller gjennomgår hele 
skjelneprosessen, herunder biologiske tester, bare 
når den biokjemiske skjelneprøvingen er forenlig 
med BSE-signaturen. Opplysninger som innhentes 
på denne måten kan derfor ikke brukes til å vurdere 
skjelneprøvenes følsomhet eller spesifisitet,

– en økning i antall negative resultater ved skjelneprøver 
for TSE av sauer eller geiter kan ikke oppveie for 
mangelen på statistisk sett tilstrekkelige opplysninger 
om prøvenes ytelse.

15) EFSA anerkjente at skjelneprøvene som ble innført ved 
forordning (EF) nr. 999/2001 er praktiske verktøy for å 
oppfylle målet om rask og reproduserbar identifikasjon av 
TSE-tilfeller hvis signatur er sammenlignbar med klassisk 
BSE-agens. Tatt i betraktning mangelen på vitenskapelig 
belegg for samtidig infeksjon med BSE-agenser og andre 
TSE-agenser hos sauer og geiter under naturlige forhold, 
og siden prevalensen av BSE hos sauer, dersom den 
finnes, eller hos geiter, er svært liten, og muligheten for 
eventuell samtidig infeksjon derfor er enda mindre, må 
antall oversette BSE-tilfeller hos sauer og geiter være 
ekstremt lavt. Til tross for at skjelneprøver ikke kan anses 
å være perfekte, bør de anses som et egnet middel for å nå 
de mål om utryddelse av TSE som er fastsatt i forordning 
(EF) nr. 999/2001.

16) I sin uttalelse av 25. januar 2007(1) beregnet EFSA den 
sannsynlige prevalensen av BSE hos sauer. Myndigheten 
konkluderte at det i stater med høy risiko er under 0,3-0,5 
tilfeller av BSE per 10 000 friske slaktede dyr. EFSA 
fastslo også at det i EU «med 95 % konfidensgrad er høyst 
fire tilfeller per million sauer, og med 99 % konfidensgrad 
at antallet er høyst seks tilfeller per million. Siden ingen 
BSE-tilfeller hos sauer er bekreftet hittil, er den mest 
sannsynlige prevalensen null.» Siden innføringen i 2005 
av framgangsmåten med skjelneprøver som fastsatt i 
kapittel C nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001, er det gjennomført 2798 skjelneprøver 
av TSE-infiserte sauer og 265 skjelneprøver av TSE-
infiserte geiter, og ingen av dem har gitt BSE-lignende 
resultater.

(1) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for biologiske farer på anmodning fra 
Kommisjonen om en kvantitativ risikovurdering av den resterende BSE-
risikoen i sauekjøtt og produkter av sauekjøtt, EFSA Journal (2007) 442, 
1-44.
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17) Menneskers liv og helse sikres et høyt vernenivå 
ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk. 
Fellesskapstiltak som gjelder næringsmidler og fôr må 
bygge på en hensiktsmessig vurdering av mulige risikoer 
for menneskers og dyrs helse, og idet det tas hensyn til 
nåværende vitenskapelig dokumentasjon, opprettholde 
eller, dersom det er vitenskapelig bevist, øke nivået for 
vern av menneskers og dyrs helse. Det er imidlertid 
umulig å ha fullstendig fjerning av risiko som et realistisk 
mål i beslutninger om risikohåndtering i forbindelse 
med næringsmiddeltrygghet, der kostnad og nytte ved 
risikoreduserende tiltak må veies nøye opp mot hverandre 
for å sikre at tiltaket er forholdsmessig. Den som er 
ansvarlig for risikohåndteringen, har som ansvar og 
oppgave å ta hensyn til alle sider ved den vitenskapelige 
risikovurderingen og fastsette hvilket risikonivå som kan 
godtas.

18) Som ansvarlig for risikohåndtering på fellesskapsplan har 
Kommisjonen ansvaret for å fastsette hvilket risikonivå 
som kan godtas og for å treffe de mest egnede tiltakene 
for å opprettholde et høyt vernenivå for menneskers helse. 
Den har gjennomgått og vurdert de nyeste vitenskapelige 
opplysningene om muligheten for overføring av TSE til 
mennesker. Den har vurdert at risikoen for tiden er svært 
lav.

19) Tiltakene fastsatt i vedlegg VII til forordning (EF) 
nr. 999/2001 bør derfor vurderes på nytt for å sikre at de ikke 
utgjør en byrde for medlemsstatene og markedsdeltakere

  som er urimelig i forhold til risikoen som foreligger, og 
som ikke står i forhold til målsettingene.

20) Tiltakene fastsatt i vedlegg VII til forordning (EF) 
nr. 999/2001 bør derfor endres slik at medlemsstatene 
kan oppheve kravet om slakt av hele eller deler av en 
besetning dersom det oppdages et tilfelle av TSE hos 
sauer eller geiter.

21) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 60. 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, 17. juni 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 skal kapittel A lyde:

«KAPITTEL A

Tiltak ved bekreftet forekomst av TSE

1. I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

– alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg,

– når sykdommen er bekreftet hos et hunndyr, dets siste avkom født innen to år før eller etter de første 
kliniske tegnene på utbrudd av sykdommen,

– alle dyr i den kohorten som dyret som sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

– sykdommens mulige opprinnelse,

– andre dyr i driftsenheten der dyret som sykdommen ble bekreftet hos, oppholder seg, eller i andre driftsenheter 
som kan ha blitt angrepet av TSE-agensen eller blitt utsatt for samme fôr eller kontamineringskilde,

– forflytning av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som 
kan ha overført TSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

– alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, 
oppholder seg,

– i den grad de kan identifiseres, foreldrene til og, for hunndyr, alle embryoer, egg og siste avkom av 
hunndyret som sykdommen er bekreftet hos,

– alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i 
tillegg til dyrene nevnt i annet strekpunkt,

– sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som kan ha 
blitt angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

– forflytning av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som 
kan ha overført TSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten.

2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal minst omfatte:

2.1.  Ved bekreftet BSE hos et storfe, avliving og fullstendig destruering av alle dyr som er identifisert i undersøkelsen 
nevnt i nr. 1 bokstav a) annet og tredje strekpunkt. Medlemsstaten kan imidlertid beslutte å:

– ikke avlive og destruere dyr i kohorten nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt, dersom det foreligger bevis på 
at disse dyrene ikke hadde tilgang til det samme fôret som det angrepne dyret,

– utsette avliving og destruering av dyr i kohorten nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt til slutten av deres 
produktive liv, forutsatt at dette er okser som kontinuerlig holdes på en sædstasjon og at det kan garanteres at 
de destrueres fullstendig når de dør.
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2.2.  Dersom det er mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit i en driftsenhet i en medlemsstat, skal det 
innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre sauer og geiter i denne driftsenheten til resultatene 
av undersøkelsen foreligger. Dersom det kan dokumenteres at den driftsenheten der dyret oppholdt seg da det 
oppstod mistanke om forekomst av TSE, antakelig ikke er den driftsenheten der dyret kan ha blitt utsatt for TSE, 
kan vedkommende myndighet beslutte at andre driftsenheter eller bare den utsatte driftsenheten, skal settes under 
offentlig tilsyn, avhengig av tilgjengelige epidemiologiske opplysninger.

2.3.  Når TSE bekreftes hos en sau eller geit:

a) dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene fra en ringprøve foretatt i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav c), avliving og fullstendig destruering av alle 
dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt,

b) dersom BSE kan utelukkes i samsvar med framgangsmåten fastsatt i vedlegg X, kapittel C, nr. 3.2 bokstav c), 
i henhold til den vedkommende myndighets beslutning:

enten

i) avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i 
nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt. Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,

eller

ii) avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i 
nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt

– avlsværer av genotype ARR/ARR,

– avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel og, dersom disse avlssøyene er drektige når 
undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres genotype etterkommer kravene i 
dette ledd,

– sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,

– sauer og geiter som er yngre enn tre måneder og som er beregnet bare på slakting, dersom vedkommende 
myndighet bestemmer det.

Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,

eller

iii) en medlemsstat kan beslutte å ikke avlive og destruere dyrene identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 
bokstav b) annet og tredje strekpunkt når det er vanskelig å finne erstatningssauer med en kjent genotype 
eller når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav, eller når det anses som 
nødvendig for å unngå innavl, eller basert på en vurdering av samtlige epidemiologiske faktorer. Vilkårene 
fastsatt i nr. 4 får anvendelse på driftsenheten,

c) som unntak fra tiltakene fastsatt i bokstav b), og bare når TSE-tilfellet som er bekreftet i en driftsenhet er et 
tilfelle av atypisk skrapesyke, kan medlemsstaten beslutte å anvende tiltakene fastsatt i nr. 5,

d) medlemsstatene kan beslutte å:

i) erstatte avliving og fullstendig destruering av alle dyr nevnt i bokstav b i) med slakting for konsum,

ii) erstatte avliving og fullstendig destruering av dyr nevnt i bokstav b ii) med slakting for konsum, forutsatt 
at:

– dyrene slaktes på den berørte medlemsstats territorium,
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– alle dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har flere enn to frambrutte blivende fortenner og som er 
slaktet for konsum, skal undersøkes for TSE etter laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C 
nr. 3.2 bokstav b),

e) prionproteingenotypen hos høyst 50 sauer som er avlivet og destruert eller slaktet for konsum i samsvar med 
bokstav b) i) og iii) skal bestemmes,

f) når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav, eller når det anses som nødvendig for 
å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å utsette å destruere dyrene som nevnt i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii) 
i opptil fem avlsår.

2.4.  Dersom det angrepne dyret kommer fra en annen driftsenhet, kan medlemsstaten på bakgrunn av sykehistorien 
beslutte å gjennomføre utryddelsestiltak i den opprinnelige driftsenheten i tillegg til eller i stedet for i den driftsenheten 
der angrepet ble bekreftet. I tilfeller der et fellesbeite brukes av flere enn én besetning, kan medlemsstatene beslutte 
å begrense gjennomføringen av tiltakene til en enkelt besetning, etter en vurdering av alle epidemiologiske 
faktorer. I tilfeller der flere enn én besetning oppholder seg i en driftsenhet, kan medlemsstatene beslutte å begrense 
gjennomføringen av tiltakene til den besetningen der TSE er bekreftet, forutsatt at det er bekreftet at besetningene 
har oppholdt seg atskilt, og at det er lite sannsynlig at infeksjonen har spredt seg mellom besetningene ved direkte 
eller indirekte kontakt.

3. Ved anvendelse av tiltakene nevnt i nr. 2.3 bokstav a) og b) i) og ii) i en driftsenhet gjelder følgende:

3.1.  Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten(e):

a) hanndyr av sau av genotype ARR/ARR,

b) hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel,

c) geiter, forutsatt at:

i) ingen avlssauer med andre genotyper enn de som er nevnt i bokstav a) og b) oppholder seg i driftsenheten,

ii) grundig rengjøring og desinfeksjon av alle husdyrlokaler i driftsenheten er gjennomført etter avviklingen 
av besetningen.

3.2.  Bare følgende forplantningsmateriale fra sau kan brukes i driftsenheten(e):

a) sæd fra værer av genotype ARR/ARR,

b) embryoer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

3.3.  Forflytning av dyrene fra driftsenheten er underlagt følgende vilkår:

a) ARR/ARR-sauer fra driftsenheten kan forflyttes uten begrensninger,

b) sauer med bare ett ARR-allel kan forflyttes fra driftsenheten bare for å sendes direkte til slakting for konsum 
eller med henblikk på destruering, men

– søyer med ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel kan forflyttes til andre driftsenheter som er restriksjonspålagte 
etter iverksettingen av tiltakene i samsvar med nr. 2.3 bokstav b) ii) eller nr. 4,

– dersom vedkommende myndighet bestemmer det, kan lam og kje forflyttes til en annen driftsenhet bare for 
oppfôring før slakting. På bestemmelsesstedet skal det ikke finnes andre sauer eller geiter enn dem som er 
til oppfôring før slakting, og ingen levende sauer og geiter kan sendes til andre driftsenheter, unntatt direkte 
til slakting på den berørte medlemsstatens territorium,
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c) geiter kan forflyttes forutsatt at driftsenheten er underlagt grundig TSE-overvåking, herunder undersøkelse av 
alle geiter som er eldre enn 18 måneder, og

i) er slaktet for konsum mot slutten av sitt produktive liv, eller

ii) er selvdøde eller avlivet i driftsenheten og oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3.

d) dersom medlemsstaten bestemmer det, kan lam og kje som er yngre enn tre måneder forflyttes direkte fra 
driftsenheten til slakting for konsum.

3.4.  Begrensningene omhandlet i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 skal fortsatt få anvendelse på driftsenheten i et tidsrom på to år fra:

a) den datoen da det er bare sauer av genotype ARR/ARR i driftsenheten, eller

b) den siste datoen da sauer eller geiter oppholdt seg i driftsenheten, eller

c) den datoen da den skjerpede TSE-overvåkingen omhandlet i nr. 3.3 bokstav c) ble iverksatt, eller

d) den datoen da alle avlsværer i driftsenheten er av genotype ARR/ARR, og alle avlssøyer har minst ett ARR-
allel og ikke noe VRQ-allel, forutsatt at følgende dyr som er eldre enn 18 måneder har hatt negative resultater 
i undersøkelser for TSE i løpet av disse to årene:

– et årlig utvalg av sauer som er slaktet for konsum mot slutten av sitt produktive liv i samsvar med 
prøvestørrelsen nevnt i tabellen i vedlegg III kapittel A del II nr. 5, og

– alle sauer nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 som er selvdøde eller er blitt avlivet i driftsenheten.

4. Når tiltakene omhandlet i nr. 2.3 bokstav b) iii) har fått anvendelse i en driftsenhet, gjelder følgende i et tidsrom på 
to avlsår etter at det siste TSE-tilfellet ble påvist:

a) alle sauer og geiter i driftsenheten skal identifiseres,

b) alle sauer og geiter i driftsenheten kan forflyttes bare innenfor den berørte medlemsstats territorium, for å 
slaktes for konsum eller med henblikk på destruering. Alle dyr som er eldre enn 18 måneder, som er slaktet 
for konsum, skal undersøkes for å påvise forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i 
vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav b),

c) vedkommende myndighet skal sikre at embryoer og egg ikke sendes fra driftsenheten,

d) bare sæd fra værer av genotype ARR/ARR og embryoer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel kan 
brukes i driftsenheten,

e) alle sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller er avlivet i en driftsenhet skal undersøkes 
for TSE,

f) bare hanndyr av sau av genotype ARR/ARR og hunndyr av sau fra driftsenheter hvor det ikke er påvist TSE 
eller fra besetninger som oppfyller vilkårene i nr. 3.4, kan innføres i driftsenheten,

g) bare geiter fra driftsenheter hvor det ikke er påvist TSE eller fra besetninger som oppfyller vilkårene i nr. 3.4 
kan innføres i driftsenheten,

h) alle sauer og geiter i driftsenheten skal være underlagt fellesbeiterestriksjoner som skal fastsettes av den 
vedkommende myndighet etter en vurdering av alle epidemiologiske faktorer,
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i) som unntak fra bokstav b), dersom vedkommende myndighet bestemmer det, kan lam og kje forflyttes til en 
annen driftsenhet innenfor den samme medlemsstaten bare for oppfôring før slakting. På bestemmelsesstedet 
skal det ikke finnes andre sauer eller geiter enn dem som er til oppfôring før slakting, og ingen levende sauer og 
geiter kan sendes til andre driftsenheter, unntatt direkte til slakting på den berørte medlemsstatens territorium.

5. Når unntaket fastsatt i nr. 2.3 bokstav c) benyttes, får følgende tiltak anvendelse:

a) enten avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt 
i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt. Medlemsstatene kan beslutte å bestemme prionproteingenotypen 
hos sauer som er blitt avlivet og destruert,

b) eller, i et tidsrom på to avlsår etter at den siste forekomsten av TSE ble påvist, minst følgende tiltak:

i) alle sauer og geiter i driftsenheten skal identifiseres,

ii) driftsenheten må underlegges skjerpet TSE-overvåking i et tidsrom på to år, herunder undersøkelser av alle 
sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder og som er slaktet for konsum, og alle sauer og geiter som er 
eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller som er blitt avlivet i driftsenheten,

iii) den vedkommende myndighet skal sikre at levende sauer og geiter og embryoer og egg fra driftsenheten 
ikke sendes til andre medlemsstater eller tredjestater.

6. Medlemsstatene som anvender tiltakene i nr. 2.3 bokstav b) iii) eller unntakene i nr. 2.3 bokstav c) og d), skal 
framlegge for Kommisjonen en oversikt over vilkårene og kriteriene for å bevilge dem. Når det påvises flere tilfeller 
av TSE i besetninger som er omfattet av unntak, skal vilkårene for å innvilge slike unntak vurderes på nytt.»

_________________
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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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsatt at hver 
medlemsstat skal opprette et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter i samsvar med nevnte 
forordning.

2) Systemet skal omfatte fire elementer: identifikasjonsmerker 
for hvert dyr (identifikasjonsmerker), ajourførte registre 
på hver enkelt driftsenhet, transportdokumenter og et 
sentralt register eller en elektronisk database. Kravene til 
disse elementene er fastsatt i vedlegget til forordningen.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 21/2004, som endret 
ved forordning (EF) nr. 1560/2007(2), skal elektronisk 
identifikasjon være obligatorisk fra 31. desember 2009.

4) Kommisjonen framla 17. november 2007 en rapport for 
Rådet om gjennomføring av elektronisk identifikasjon 
av sauer og geiter(3). I rapporten konkluderes det med at 
medlemsstatene på visse vilkår også bør kunne godkjenne 
nye typer av identifikatorer for å identifisere sauer og 
geiter.

5) Det har skjedd en teknologisk utvikling på 
området elektronisk identifikasjon. Kravene til 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 24.9.2008, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.
(2) EUT L 340 av 22.12.2007, s. 25.
(3) KOM(2007) 711.

identifikasjonsmerker fastsatt i forordning (EF) 
nr. 21/2004 bør derfor endres for å tillate et bredere 
utvalg av tekniske kombinasjoner. De nyutviklede 
identifikasjonsmerkene som implanterte identifikatorer 
og elektroniske merker på kodebeinet, bør derfor 
tillates som identifikasjonsmerker i henhold til nevnte 
forordning. Bruken av dem bør imidlertid begrenses 
til innenlandsk forflytning, idet det tas hensyn til 
behovet for ytterligere praktisk erfaring med bruk av 
disse nye identifikasjonsmerkene. Ettersom elektronisk 
identifikasjon blir det første identifikasjonsmerket, bør 
medlemsstatene kunne være mer fleksible ved bruk 
av konvensjonelle identifikasjonsmerker som andre 
identifikator. Del A i vedlegget til nevnte forordning bør 
derfor endres.

6) I del B i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 
er det fastsatt hvilke opplysninger det ajourførte 
driftsenhetsregisteret bør inneholde. En del av disse 
opplysningene finnes bare på driftsenheten der dyret er 
født. For å redusere den administrative byrden bør den 
delen av vedlegget endres.

7) I forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsatt at fra 31. 
desember 2009 skal elektronisk identifikasjon være 
obligatorisk for alle dyr som er født etter den datoen. 
I det første året etter 31. desember 2009 vil de fleste 
dyr imidlertid være merket med bare konvensjonelle 
ikke-elektroniske identifikatorer, ettersom disse dyrene 
vil være født før nevnte dato. I dette året vil dyr med 
elektroniske og ikke-elektroniske identifikatorer bli 
flyttet og håndtert sammen.

8) Dyrs individuelle koder fra ikke-elektroniske 
identifikatorer kan bare registreres manuelt. Manuell 
registrering av ikke-elektroniske identifikatorer krever 
stor innsats fra dyreholderne og utgjør en mulig feilkilde. 
Dessuten vil det være en belastning for de driftsansvarlige 
å skille ut de få dyrene med elektroniske identifikatorer og 
registrere deres individuelle koder. Et krav om at det skal 
installeres elektroniske avlesningssystemer for individuell 
registrering ville også være en belastning, ettersom de 
fleste dyrene som flyttes, fortsatt identifiseres ved hjelp av 
konvensjonelle ikke-elektroniske øremerker. Datoen for 
å innføre obligatoriske individuelle koder for hvert dyr i 
transportdokumentet bør derfor utsettes til det tidspunkt 
da en vesentlig del av saue- og geitepopulasjonen allerede 
er identifisert elektronisk. Dette var også konklusjonen i 
Kommisjonens rapport om gjennomføring av elektronisk 
identifikasjon av sauer og geiter.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008

av 23. september 2008

om endring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til identifikasjonsmerking av dyr og 
transportdokumentenes innhold(*)

2015/EØS/49/05
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9) Datoen for å innføre en obligatorisk identifikasjonskode 
for hvert dyr i transportdokumentet bør derfor 
utsettes til 1. januar 2011. Datoen nevnt i del C nr. 2 i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til 
transportdokumentet bør derfor endres.

10) Det bør tas hensyn til den særlige situasjonen for dyr 
født før 1. januar 2010 i forbindelse med kravet om 
registrering av dyrs individuelle identifikasjonskoder 
i transportdokumentet. Risikoene forbundet med 
forflytninger av slike dyr til et slakteri er begrenset og 
berettiger ikke den økte administrative byrden som kravet 
medfører. Dyr som flyttes direkte til et slakteri, bør derfor 
unntas fra kravet uavhengig av datoen for forflytning av 
dyrene.

11) Selv om dyr født før 1. januar 2010 fortsatt vil utgjøre 
en vesentlig del av saue- og geitepopulasjonen i 2011, 
vil risikoene i forbindelse med flytting av dem dessuten 
stadig bli færre proporsjonalt med nedgangen i antall slike 
dyr fram til 31. desember 2011. Forflytninger av slike 
dyr bør derfor unntas fra kravet om registrering av dyrs 
individuelle identifikasjonskoder i transportdokumentet 
fram til 31. desember 2011. Etter den datoen vil 
størstedelen av saue- og geitepopulasjonen være 
elektronisk identifisert og manuell registrering vil være 
nødvendig bare i svært få tilfeller, ettersom det vil dreie 
seg bare om gamle dyr som flyttes til andre driftsenheter 
og ikke til slakterier. Den byrden som registreringen 
medfører for dyreholdere etter 31. desember 2011, samt 
potensielle feilkilder, bør dermed ligge på et akseptabelt 
nivå.

12) Det bør derfor fastsettes visse overgangsbestemmelser i 
systemets innkjøringsperiode med hensyn til registrering 
av dyrs individuelle koder i transportdokumentet for dyr 
født før 1. januar 2010.

13) I del C i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 er det 
fastsatt hvilke opplysninger transportdokumentet skal 
inneholde. Mottakerenhetens identifikasjonskode er ikke 
alltid tilgjengelig på avsenderenheten. Mottakerenhetens 
eller neste dyreholders navn og adresse bør kunne godtas 
som et alternativ.

14) Forordning (EF) nr. 21/2004 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 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.

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

Utferdiget i Brussel, 23. september 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

‹‹VEDLEGG

A. IDENTIFIKASJONSMERKER

1. Vedkommende myndighet skal godkjenne identifikasjonsmerkene som fastsatt i artikkel 4 nr. 1, som skal være 
utformet slik at de

a) utgjør minst ett synlig og ett elektronisk lesbart merke,

b) blir sittende uten å påføre dyret lidelser, og

c) lett kan fjernes fra næringskjeden.

2. Identifikasjonsmerkene skal inneholde en kode med følgende opplysninger i angitt rekkefølge:

a) enten koden på to bokstaver eller den tresifrede numeriske koden(1), i henhold til ISO 3166 for den medlemsstat 
der den driftsenheten der dyret først ble identifisert, ligger (landkode),

b) en individuell kode med høyst tolv sifre.

I tillegg til kodene i bokstav a) og b) kan vedkommende myndighet tillate at det brukes en strekkode og at 
dyreholderen gir tilleggsopplysninger, forutsatt at kodene ikke blir vanskeligere å lese.

_____________________
(1)

Østerrike AT 040

Belgia BE 056

Bulgaria BG 100

Kypros CY 196

Tsjekkia CZ 203

Danmark DK 208

Estland EE 233

Finland FI 246

Frankrike FR 250

Tyskland DE 276

Hellas EL 300

Ungarn HU 348

Irland IE 372

Italia IT 380

Latvia LV 428

Litauen LT 440

Luxembourg LU 442

Malta MT 470

Nederland NL 528

Polen PL 616

Portugal PT 620

Romania RO 642

Slovakia SK 703

Slovenia SI 705

Spania ES 724

Sverige SE 752

Det forente 
kongerike

UK 826
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3. Det første identifikasjonsmerket, som omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a), skal oppfylle kriteriene fastsatt i enten 
bokstav a) eller b):

a) en elektronisk identifikator i form av en vombolus eller et elektronisk øremerke, i samsvar med de tekniske 
egenskapene oppført i nr. 6, eller

b) et øremerke framstilt av ikke-nedbrytbart materiale, som ikke skal kunne forfalskes og som skal være lett å lese 
i hele dyrets levetid; det skal ikke kunne brukes om igjen og kodene nevnt i nr. 2 skal ikke kunne fjernes.

4. Det andre identifikasjonsmerket, som omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal oppfylle følgende kriterier:

a) for dyr som er identifisert i samsvar med nr. 3 bokstav a):

i) et øremerke som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3 bokstav b), eller

ii) et merke på kodebeinet som oppfyller kriteriene for øremerker fastsatt i nr. 3 bokstav b), eller

iii) en tatovering, unntatt for dyr som er gjenstand for handel innenfor Fellesskapet,

b) for dyr som er identifisert i samsvar med nr. 3 bokstav b):

i) en elektronisk identifikator som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3 bokstav a), eller

ii) for dyr som ikke er gjenstand for handel innenfor Fellesskapet, en elektronisk identifikator i form av et 
elektronisk merke på kodebeinet eller en injiserbar signalgiver i samsvar med de tekniske egenskapene 
oppført i nr. 6, eller

iii) dersom elektronisk identifikasjon ikke er obligatorisk i henhold til artikkel 9 nr. 3:

– et øremerke som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3 bokstav b), eller

– et merke på kodebeinet som oppfyller kriteriene for øremerker fastsatt i nr. 3 bokstav b), eller

– en tatovering.

5. Systemet nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav c) krever at dyrene identifiseres både per driftsenhet og individuelt, det 
skal omfatte en framgangsmåte for å erstatte identifikasjonsmerket når det er blitt uleselig eller har gått tapt, under 
vedkommende myndighets kontroll og uten at sporbarheten mellom driftsenhetene blir svekket, med det formål å 
bekjempe epizootier, og for samme formål skal det være mulig å spore dyrenes forflytninger på nasjonalt territorium.

6. De elektroniske identifikatorene skal ha følgende tekniske egenskaper:

a) De skal være skrivebeskyttede passive signalgivere som bruker HDX- eller FDX-B-teknologi som er i samsvar 
med ISO-standardene 11784 og 11785.

b) De skal kunne avleses med avlesningsutstyr som er i samsvar med ISO-standard 11785 og er i stand til å lese 
HDX- og FDX-B-signalgivere.

c) Avlesningsavstanden skal være

i) minst 12 cm for øremerker og merker på kodebeinet ved avlesning med en bærbar leser,

ii) minst 20 cm for vomboluser og injiserbare signalgivere ved avlesning med en bærbar leser,

iii) minst 50 cm for all typer identifikatorer ved avlesning med en fast leser.
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7. Identifikasjonsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 3 skal være som følger:

a) Dyrene skal identifiseres med et øremerke godkjent av vedkommende myndighet, som festes på det ene øret.

b) Øremerket skal være framstilt av ikke-nedbrytbart materiale, skal ikke kunne forfalskes og være lett å lese; det 
skal ikke kunne brukes om igjen og skal være utstyrt bare med koder som ikke kan fjernes.

c) Øremerket skal minst inneholde følgende opplysninger:

i) landkoden på to bokstaver(1) og

ii) identifikasjonskoden til driftsenheten der dyret er født, eller en individuell kode som gjør det mulig å 
fastslå driftsenheten der dyret er født.

Medlemsstater som bruker denne alternative metoden, skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
om dette innenfor rammen av komiteen nevnt i artikkel 13 nr. 1.

Dersom dyr som er identifisert i samsvar med dette nummer, enten holdes til de er mer enn tolv måneder gamle, 
eller er beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller eksport til tredjestater, skal de identifiseres i samsvar med 
nr. 1-4 før de forlater driftsenheten.

B. DRIFTSENHETSREGISTER

1. Fra 9. juli 2005 skal driftsenhetsregisteret inneholde minst følgende opplysninger:

a) driftsenhetens identifikasjonskode,

b) driftsenhetens adresse og de geografiske koordinatene eller tilsvarende angivelse av driftsenhetens geografiske 
beliggenhet,

c) produksjonstype,

d) resultatet av den siste fortegnelsen nevnt i artikkel 7 og datoen da den ble foretatt,

e) dyreholderens navn og adresse,

f) når det gjelder dyr som flyttes fra driftsenheten:

i) transportørens navn,

ii) registreringsnummeret på den delen av transportmiddelet som dyrene transporteres i,

iii) mottakerenhetens identifikasjonskode eller navn og adresse, eller når det gjelder dyr som sendes til et 
slakteri, slakteriets identifikasjonskode eller navn og avreisedato,

eller et duplikat eller en bekreftet kopi av transportdokumentet nevnt i artikkel 6,

g) når det gjelder dyr som ankommer driftsenheten, identifikasjonskoden til driftsenheten som dyret kommer fra, 
og ankomstdatoen,

h) opplysninger om eventuell erstatning av identifikasjonsmerker.
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2. Fra 31. desember 2009 skal driftsenhetsregisteret minst inneholde følgende ajourførte opplysninger for hvert enkelt 
dyr født etter den datoen:

a) dyrets identifikasjonskode,

b) på driftsenheten der dyret er født, fødselsår og identifikasjonsdato,

c) måneden og året da dyret døde på driftsenheten,

d) om mulig, rasen og genotypen.

Når det gjelder dyr som er identifisert i samsvar med nr. 7 i del A, skal imidlertid opplysningene nevnt i bokstav a)-d) 
i dette nummer oppføres for hvert dyreparti som har samme identifikasjon, og antall dyr skal oppgis.

3. Driftsenhetsregisteret skal inneholde navnet på og underskriften til den utpekte eller godkjente representanten for 
vedkommende myndighet som har kontrollert registeret, og datoen da kontrollen ble foretatt.

C. TRANSPORTDOKUMENT

1. Transportdokumentet skal fylles ut av dyreholderen på grunnlag av en modell som vedkommende myndighet har 
utarbeidet. Det skal inneholde minst følgende opplysninger:

a) driftsenhetens identifikasjonskode,

b) dyreholderens navn og adresse,

c) det samlede antall dyr som flyttes,

d) mottakerenhetens identifikasjonskode eller identifikasjonskoden til den kommende dyreholderen, eller når 
dyrene sendes til et slakteri, slakteriets identifikasjonskode eller navn og beliggenhet, eller ved beiteskifte, 
bestemmelsesstedet,

e) opplysninger om transportmiddelet og transportøren, herunder transportørens godkjenningsnummer,

f) avreisedato,

g) dyreholderens underskrift.

2. Fra 1. januar 2011 skal transportdokumentet for hvert dyr som er identifisert i samsvar med nr. 1-6 i del A, inneholde 
dyrets individuelle identifikasjonskode i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 ovenfor.

3. Opplysningene fastsatt i nr. 2 er imidlertid ikke obligatoriske for dyr født senest 31. desember 2009

a) ved forflytning av dyrene til et slakteri, enten direkte eller via en kanaliseringsordning som utelukker senere 
forflytninger til andre driftsenheter,

b) inntil 31. desember 2011 for alle andre forflytninger.
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D. ELEKTRONISK DATABASE

1. Den elektroniske databasen skal inneholde minst følgende opplysninger om hver enkelt driftsenhet:

a) driftsenhetens identifikasjonskode,

b) driftsenhetens adresse og de geografiske koordinatene eller tilsvarende angivelse av driftsenhetens geografiske 
beliggenhet,

c) dyreholderens navn og adresse og virksomhet,

d) dyrearter,

e) produksjonstype,

f) resultatet av fortegnelsen over dyrene nevnt i artikkel 7 nr. 2, og datoen da fortegnelsen ble foretatt,

g) et datafelt forbeholdt vedkommende myndighet der den kan registrere opplysninger om dyrehelse, for eksempel 
restriksjoner på forflytning, status eller andre relevante opplysninger i forbindelse med fellesskapsprogrammer 
eller nasjonale programmer.

2. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 skal databasen registrere hver enkelt forflytning av dyr.

Registreringen skal inneholde minst følgende opplysninger:

a) antall dyr som flyttes,

b) avsenderenhetens identifikasjonskode,

c) avreisedato,

d) mottakerenhetens identifikasjonskode,

e) ankomstdato.

_____________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 7 nr. 3 annet ledd, 
artikkel 23 første ledd og artikkel 23a bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på 
produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av 
animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport 
av disse.

2) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 
er det forbudt å bruke protein fra dyr i fôrvarer til 
drøvtyggere. I artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning er det 
imidlertid fastsatt et unntak fra forbudet for fôrvarer til 
unge dyr av drøvtyggende arter med proteiner fra fisk, 
på visse vilkår. Vilkårene omfatter en vitenskapelig 
vurdering av unge drøvtyggeres fôrbehov og en vurdering 
av de kontrollmessige sidene ved unntaket.

3) I del II i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er 
det fastsatt unntak fra forbudet i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
forordning og de særlige vilkårene som gjelder for slike 
unntak.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
vedtok 24. januar 2007 en uttalelse om vurderingen av 
helserisikoene i forbindelse med fôring av drøvtyggere 
med fiskemel med hensyn til TSE-risikoen. I uttalelsen 
ble risikoen for TSE i fisk vurdert som liten, uansett om 
den overføres gjennom fôr eller gjennom en økning av 
smittsomheten. Det ble også fastslått at dersom det er en 
risiko for TSE i fiskemel, kan den skyldes fôr framstilt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 30.9.2008, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.

av pattedyr, som fiskene nylig er blitt fôret med, eller 
fiskemel kontaminert med kjøttbeinmel.

5) En rapport fra Generaldirektoratet for helse og 
forbrukervern, utarbeidet med bistand fra en rekke 
vitenskapelig sakkyndige, ble ferdigstilt 19. mars 2008. I 
rapporten ble det fastslått at fiskemel er en lettfordøyelig 
proteinkilde med lavere fordøyelighet enn melk, men 
høyere enn hos de fleste proteiner av vegetabilsk 
opprinnelse, at det har en god sammensetning av 
aminosyrer sammenlignet med vegetabilske proteinkilder 
som brukes i melkeerstatninger, og at fiskemel kan tillates 
som fôr til unge drøvtyggere.

6) Idet det tas hensyn til vilkåret om en vurdering av 
de kontrollmessige sidene fastsatt i artikkel 7 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 999/2001, oppveies den mulige 
risikoen ved fôring av unge drøvtyggere med fiskemel 
av de strenge reglene for bearbeiding som gjelder ved 
framstilling av fiskemel og kontrollene av hver sending 
av importert fiskemel før frigivelse for fri omsetning i 
Fellesskapet.

7) For å sikre at fiskemel tillates som fôr bare til unge 
drøvtyggere, bør slik bruk begrenses til produksjon av 
melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis etter 
fortynning i en gitt mengde væske til unge drøvtyggere 
som tillegg til eller som erstatning for morsmelken 
etter råmelken før dyrene er helt avvent. Det bør også 
fastsettes strenge gjennomføringsregler for produksjon, 
emballering, merking og transport av melkeerstatninger 
som inneholder fiskemel beregnet på slike dyr.

8) Av hensyn til klarhet og sammenheng bør samme regler 
fastsettes for merking av følgedokumenter for fôrvarer 
som inneholder fiskemel beregnet på andre dyr enn 
drøvtyggere.

9) I henhold til del III punkt E nr. 1 i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal eksport til tredjestater av 
bearbeidede animalske proteiner framstilt av drøvtyggere 
og av produkter som inneholder slike bearbeidede 
animalske proteiner, være forbudt.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 956/2008

av 29. september 2008

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)

2015/EØS/49/06
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10) Bruk av slike proteiner til framstilling av fôr til kjæledyr 
er imidlertid tillatt innenfor Fellesskapet. Av hensyn til 
sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det tillates å 
eksportere bearbeidet fôr til kjæledyr, herunder boksefôr 
til kjæledyr, som inneholder bearbeidede animalske 
proteiner fra drøvtyggere til tredjestater.

11) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. september 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. I del II gjøres følgende endringer:

a) I punkt A skal ny bokstav e) lyde:

«e) fôring av produksjonsdyr av drøvtyggende arter som ikke er avvent, med fiskemel på de vilkår som er 
fastsatt i punkt BA).»

b)  I punkt B gjøres følgende endringer:

i) Ny bokstav d) skal lyde:

«d) Handelsdokumentet som følger forsendelser av fôrvarer som inneholder fiskemel, og all emballasje 
som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — skal 
ikke gis til drøvtyggere.»

ii) Nytt punkt BA skal lyde:

«BA Følgende vilkår får anvendelse på bruk av fiskemel nevnt i punkt A bokstav e) og fôr som inneholder 
fiskemel til fôring av produksjonsdyr av drøvtyggende arter som ikke er avvent:

a) fiskemelet skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende framstiller fiskeprodukter,

b) før importert fiskemel frigis for omsetning i Fellesskapet, skal hver enkelt forsendelse analyseres 
ved mikroskopi i samsvar med direktiv 2003/126/EF,

c) bruk av fiskemel til unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter vil bli tillatt bare til produksjon 
av melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis etter fortynning i en gitt mengde væske, 
som tillegg til eller som erstatning for morsmelken etter råmelken før dyrene er helt avvent,

d) melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på unge produksjonsdyr av 
drøvtyggende arter, skal produseres i virksomheter som ikke produserer annet fôr til drøvtyggere, 
og som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

Som unntak fra bokstav d) kan vedkommende myndighet godkjenne produksjon av annet fôr til 
drøvtyggere i virksomheter som også produserer melkeerstatninger som inneholder fiskemel og 
er beregnet på unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter, på følgende vilkår:

i) fôr i løs vekt og ferdigpakket fôr til drøvtyggere oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt 
fra anlegg der fiskemel i løs vekt og melkeerstatninger i løs vekt som inneholder fiskemel, 
oppbevares under lagring, transport og pakking,

ii) annet fôr til drøvtyggere produseres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg der 
melkeerstatninger som inneholder fiskemel, produseres,

iii) registre over innkjøp og bruk av fiskemel og salg av melkeerstatninger som inneholder 
fiskemel, er tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år,

iv) det foretas rutinekontroll av fôr til drøvtyggere for å sikre at det ikke forekommer forbudte 
proteiner, herunder fiskemel. Resultatene bør være tilgjengelige for vedkommende 
myndighet i minst fem år.

e) Handelsdokumentet som følger melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på 
unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter, og all emballasje som inneholder slike forsendelser, 
skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — skal ikke gis til drøvtyggere».
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f) Melkeerstatninger i løs vekt som inneholder fiskemel og er beregnet på unge produksjonsdyr 
av drøvtyggende arter, skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer fôr til 
drøvtyggere. Dersom kjøretøyet senere brukes til transport av annet drøvtyggerfôr, skal det 
eventuelt rengjøres grundig etter framgangsmåten godkjent av vedkommende myndighet, for å 
unngå krysskontaminering.

g) På driftsenheter der det holdes drøvtyggere, skal det treffes tiltak på driftsenheten for å hindre 
at melkeerstatninger som inneholder fiskemel gis som fôr til andre drøvtyggere enn dem som er 
omfattet av unntaket i punkt A bokstav e) i del II i vedlegg IV. Vedkommende myndighet skal 
utarbeide en liste over driftsenheter der det brukes melkeerstatninger som inneholder fiskemel, 
gjennom en ordning med forhåndsmelding fra driftsenheten eller en annen ordning som sikrer 
at denne bestemmelsen overholdes.»

2. I del III skal punkt E nr. 1 lyde:

«E.1. Eksport til tredjestater av bearbeidede animalske proteiner framstilt av drøvtyggere og produkter som 
inneholder slike bearbeidede animalske proteiner, skal være forbudt. Forbudet gjelder imidlertid ikke for 
bearbeidet fôr til kjæledyr, herunder boksefôr til kjæledyr, som inneholder bearbeidede animalske proteiner 
fra drøvtyggere som er behandlet i samsvar med forordning (EF) 1774/2002.»

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 
24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og 
produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse 
sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 17 nr. 2, artikkel 22 
og 25 og artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes de kravene til 
dyrehelse som gjelder omsetning, import og transitt 
gjennom Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter 
av disse. Det opphever og erstatter fra 1. august 2008 
rådsdirektiv 91/67/EØF om krav til dyrehelse ved 
omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter(2).

2) I samsvar med direktiv 2006/88/EF menes med 
«akvakulturdyr» alle vanndyr, herunder akvariedyr, 
i alle deres livsstadier, herunder rogn og melke/
gameter, oppdrettet på et akvakulturanlegg eller 
i et akvakulturområde for bløtdyr, herunder 
opprinnelig viltlevende vanndyr som er beregnet på et 
akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr. 
Med «vanndyr» menes fisk, bløtdyr og krepsdyr.

3) Ved kommisjonsvedtak 1999/567/EF av 27. juli 1999 om 
fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 
nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(3) og kommisjonsvedtak 
2003/390/EF av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige 
vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som 
ikke anses som mottakelige for visse sykdommer, og 
produkter av disse(4), er det fastsatt visse regler for å bringe 
akvakulturdyr i omsetning, herunder krav til utstedelse 
av sertifikater. Ved kommisjonsvedtak 2003/804/EF av 
14. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av 
veterinærattest ved import av muslinger, samt deres rogn 
og gameter for ytterligere vekst, oppfôring, gjenutlegging 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(3) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 13.
(4) EUT L 135 av 3.6.2003, s. 19.

eller konsum(5), kommisjonsvedtak 2003/858/EF av 
21. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse 
av veterinærattest ved import av levende fisk, samt deres 
rogn og gameter beregnet på oppdrett, og av levende 
fisk fra akvakultur og produkter av disse beregnet på 
konsum(6) og kommisjonsvedtak 2006/656/EF av 
20. september 2006 om krav til dyrehelse og utstedelse av 
veterinærattest ved import av akvariefisk(7), er det fastsatt 
vilkår for import av akvakulturdyr til Fellesskapet. Ved 
disse vedtak gjennomføres direktiv 91/67/EØF.

4) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at akvakulturdyr 
som bringes i omsetning, skal ha et helsesertifikat når de 
innføres til en medlemsstat, en sone eller et segment som 
er erklært sykdomsfri i samsvar med nevnte direktiv, eller 
omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram. 
Det bør derfor ved denne forordning fastsettes krav til 
utstedelse av sertifikater og harmoniserte modeller for 
helsesertifikater som erstatter kravene til utstedelse av 
sertifikater fastsatt ved direktiv 91/67/EØF og vedtakene 
som gjennomfører direktivet.

5) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av 
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(8) er det fastsatt særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse for 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, herunder krav 
til emballering og merking. Kravene i denne forordning 
om utstedelse av helsesertifikat i forbindelse med 
omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av 
disse beregnet på videreforedling før konsum, bør ikke 
gjelde for dyr og produkter som er emballert og merket 
i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, på visse 
vilkår.

6) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at medlemsstatene 
skal sikre at akvariedyr som bringes i omsetning, ikke 
setter vanndyrs helsetilstand i fare med hensyn til ikke-
eksotiske sykdommer oppført i del II i vedlegg IV til 
nevnte direktiv.

(5) EUT L 302 av 20.11.2003, s. 22.
(6) EUT L 324 av 11.12.2003, s. 37.
(7) EUT L 271 av 30.9.2006, s. 71.
(8) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1251/2008

av 12. desember 2008

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse av 
sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til 

Fellesskapet, og om utarbeiding av en liste over smittebærende arter(*)

2015/EØS/49/07
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7) Akvariedyr som bringes i omsetning i Fellesskapet, 
og som er beregnet på anlegg uten direkte kontakt 
med naturlige vannområder, det vil si lukkede 
akvakulturanlegg for akvariedyr, utgjør ikke samme 
risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet eller for 
viltlevende bestander. Denne forordning bør derfor ikke 
inneholde noen krav om utstedelse av helsesertifikat for 
slike dyr.

8) For å sikre at medlemsstatene, dersom hele territoriet 
eller visse soner eller segmenter av dette, er erklært fri 
for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene 
som akvariedyr er mottakelige for, får opplysninger 
om forflytninger av akvariedyr beregnet på lukkede 
akvakulturanlegg for akvariedyr, til deres territorium, bør 
slike forflytninger meldes gjennom TRACES-systemet 
som fastsatt i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med 
visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med 
sikte på gjennomføring av det indre marked(1), og innført 
ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 
om innføring av TRACES-systemet(2).

9) Forflytninger innenfor Fellesskapet fra lukkede 
akvakulturanlegg for akvariedyr til åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr eller ut i naturen, kan innebære en stor 
risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet, og 
bør ikke tillates uten godkjenning fra vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene.

10) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene 
treffe visse minimumstiltak for sykdomsbekjempelse ved 
bekreftet forekomst av en eksotisk eller ikke-eksotisk 
sykdom oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, 
hos akvakulturdyr eller viltlevende vanndyr eller i 
tilfelle nye sykdommer. I tillegg fastslås det i direktivet 
at medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr som 
bringes i omsetning, skal omfattes av krav til utstedelse 
av helsesertifikat når dyrene får tillatelse til å forlate et 
område som omfattes av disse bekjempelsestiltakene.

11) Ved denne forordning bør det derfor fastsettes krav 
til dyrehelse og sertifisering for forsendelser av 
akvakulturdyr og produkter av disse som forlater 
medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av 
tiltak for sykdomsbekjempelse.

12) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene 
sikre at akvakulturdyr og produkter av disse innføres til 
Fellesskapet bare fra tredjestater eller deler av tredjestater 
som er oppført på en liste som er utarbeidet i samsvar med 
nevnte direktiv.

13) Import til Fellesskapet av akvakulturdyr bør bare 
være tillatt fra tredjestater som har tilsvarende 

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.

dyrehelseregelverk og kontrollsystem som i Fellesskapet. 
Ved denne forordning bør det derfor opprettes en liste over 
tredjestater, territorier, soner eller segmenter fra hvilke 
medlemsstatene har tillatelse til å innføre akvakulturdyr 
beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, 
installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr, til Fellesskapet. Det bør imidlertid være 
tillatt å importere til Fellesskapet visse fisk, bløtdyr og 
krepsdyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr fra tredjestater som er medlemmer av Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE).

14) Tredjestater og territorier som ut fra hensynet til 
menneskers helse har tillatelse til å eksportere til 
Fellesskapet akvakulturdyr beregnet på konsum, bør 
også få tillatelse til å eksportere til Fellesskapet i samsvar 
med bestemmelsene om dyrehelse i denne forordning. 
Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum, 
bør derfor bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, 
territorier, soner eller segmenter som er oppført på 
en liste utarbeidet i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for 
gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(3).

15) Slike lister er fastsatt i vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 
2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av 
lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med 
import fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler 
og fiskerivarer(4) og, i en overgangsperiode fram til 
31. desember 2009, gjennom kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse 
av overgangsordninger for gjennomføringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring 
av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(5). 
For å sikre konsekvens i Fellesskapets regelverk bør det 
tas hensyn til disse listene i denne forordning.

16) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal akvakulturdyr 
og produkter av disse som importeres til Fellesskapet, 
ledsages av et dokument som inneholder et helsesertifikat. 
Det er nødvendig ved denne forordning å fastsette 
detaljerte krav til dyrehelse for import av akvakulturdyr 
til Fellesskapet, herunder modeller for helsesertifikater, 
som bør erstatte importvilkårene fastsatt i direktiv  
91/67/EØF.

(3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
(4) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53.
(5) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.
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17) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 
av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for 
visse produkter i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen 
av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, 
og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 
og (EF) nr. 854/2004(1) er det fastsatt modeller for 
hygienesertifikater for import av fiskerivarer og 
levende muslinger beregnet på konsum. For å sikre 
sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det i denne 
forordning fastslås at disse modellene for helsesertifikater 
skal ledsage produkter som importeres i henhold til denne 
forordning.

18) Akvariedyr, herunder fisk, bløtdyr og krepsdyr, innføres i 
stor grad til Fellesskapet fra tredjestater og territorier. For 
å beskytte dyrehelsetilstanden ved anlegg for akvariedyr 
i Fellesskapet, er det nødvendig å fastsette visse krav til 
dyrehelse for import av slike dyr.

19) Det er viktig å sikre at helsetilstanden til akvakulturdyrene 
som importeres til Fellesskapet, ikke settes i fare under 
transporten til Fellesskapet.

20) Utsetting av importerte akvakulturdyr i naturen 
i Fellesskapet utgjør en særlig høy risiko for 
dyrehelsetilstanden i Fellesskapet, ettersom det er 
vanskelig å bekjempe og utrydde sykdommer i naturlige 
vannområder. Det bør derfor kreves en særlig godkjenning 
fra vedkommende myndighet for en slik utsetting, og den 
bør bare tillates forutsatt at det er truffet egnede tiltak for 
å sikre dyrehelsetilstanden på utsettingsstedet.

21) Akvakulturdyr beregnet på transitt gjennom Fellesskapet 
bør oppfylle de samme kravene som akvakulturdyr 
beregnet på import til Fellesskapet.

22) Som følge av den særlige geografiske beliggenheten for 
Kaliningrad, som bare har betydning for Latvia, Litauen 
og Polen, bør det fastsettes særlige vilkår for transitt 
gjennom Fellesskapet av forsendelser til og fra Russland. 
For å sikre konsekvens i Fellesskapets regelverk bør 
det i denne forordning tas hensyn til kommisjonsvedtak 
2001/881/EF av 7. desember 2001 om utarbeiding av ei 
liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende 

(1) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27.

til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske 
produkt frå tredjestatar, og om ajourføring av dei 
nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige 
frå Kommisjonen skal føre(2) og rådsdirektiv 97/78/EF 
av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for 
organisering av veterinærkontrollene av produkter som 
innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3).

23) Rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse 
av sertifikater for dyr og animalske produkter(4), som 
inneholder bestemmelsene som skal følges ved utstedelse 
av veterinærattester, bør gjelde for helsesertifikater som 
er utstedt i henhold til denne forordning.

24) Ved artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF fastslås det at 
når vitenskapelige data eller praktiske erfaringer viser 
at andre arter enn de mottakelige artene som er nevnt 
i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, kan forårsake 
overføring av en bestemt sykdom ved å fungere som 
en smittebærende art, skal medlemsstatene, når slike 
smittebærende arter innføres for oppdrett eller kultivering 
i en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært 
fri for denne bestemte sykdommen, sikre at visse krav 
fastsatt i direktivet oppfylles. I henhold til artikkel 17 i 
direktiv 2006/88/EF skal det også utarbeides en liste over 
smittebærende arter. Det bør derfor vedtas en liste over 
smittebærende arter.

25) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har avgitt tre uttalelser om dette emnet: 
vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for  
dyrs helse og velferd på anmodning fra Europa-
kommisjonen om mulige smittebærende arter og 
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører 
sykdom, med hensyn til visse fiskesykdommer(5), 
vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for  
dyrs helse og velferd på anmodning fra Europa-
kommisjonen om mulige smittebærende arter og 
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører 
sykdom, med hensyn til visse bløtdyrsykdommer(6), 
og vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe 
for dyrs helse og velferd på anmodning fra 
Europakommisjonen om mulige smittebærende arter og 
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører 
sykdom, med hensyn til visse krepsdyrsykdommer(7).

26) Ifølge disse vitenskapelige uttalelsene er sannsynligheten 
for at sykdommene oppført i direktiv 2006/88/EF, 
overføres gjennom mulige smittebærende arter eller 
grupper av smittebærende arter, vurdert fra ubetydelig / 
ekstremt lav til moderat, under visse forhold. Denne 
vurderingen omfattet arter som lever i vann, og som 
brukes i akvakultur og omsettes for oppdrettsformål.

(2) EFT L 326 av 11.12.2001, s. 44.
(3) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(4) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.
(5) EFSA Journal (2007) 584, s. 1-163.
(6) EFSA Journal (2007) 597, s. 1-116.
(7) EFSA Journal (2007) 598, s. 1-91.
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27) Ved utarbeiding av listen over smittebærende arter bør 
det tas hensyn til uttalelsene fra EFSA. Valget av de 
artene som skal med på listen, skal sikre et tilstrekkelig 
vernenivå for helsetilstanden til akvakulturdyr i 
Fellesskapet, samtidig som innføring av unødvendige 
handelshindringer unngås. Dermed bør arter som utgjør 
en moderat risiko for sykdomsoverføring, i henhold til 
disse uttalelsene, føres opp på listen.

28) Mange av de artene som i uttalelsene fra EFTA er 
identifisert som mulige smittebærere av visse sykdommer, 
bør bare anses som dette dersom de kommer fra et område 
der arter som er mottakelige for den aktuelle sykdommen, 
forekommer, og de er beregnet på et område der de samme 
mottakelige artene også forekommer. Akvakulturdyr av 
mulige smittebærende arter bør derfor bare anses som 
smittebærende arter i henhold til artikkel 17 i direktiv 
2006/88/EF under slike forhold.

29) Av hensyn til klarheten og sammenhengen i Fellesskapets 
regelverk bør vedtak 1999/567/EF, 2003/390/EF, 
2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF oppheves og 
erstattes av denne forordning.

30) Det bør fastsettes en overgangsperiode, slik at 
medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene 
som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene som er 
fastsatt i denne forordning.

31) Med tanke på den omfattende handelen med akvariedyr av 
arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom 
(EUS), og behovet for å utføre ytterligere undersøkelser 
av risikoen sykdommen utgjør for akvariedyrnæringen, 
herunder en ny vurdering av listen over mottakelige 
arter, bør det unngås et umiddelbart avbrudd i importen 
av akvariefisk av arter som er mottakelige for EUS og 
utelukkende beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr. Det bør derfor innføres en overgangsperiode 
med hensyn til de kravene som er knyttet til denne 
sykdommen, og som disse forsendelsene skal oppfylle. 
En overgangsperiode er også nødvendig for å gi 
tredjestater tilstrekkelig tid til å dokumentere frihet fra 
denne sykdommen.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes:

a) en liste over smittebærende arter,

b) krav til dyrehelse når akvariedyr bringes i omsetning 
og enten kommer fra eller er beregnet på lukkede 
akvakulturanlegg for akvariedyr,

c) krav til utstedelse av helsesertifikat når følgende bringes i 
omsetning:

i) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske 
og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, samt 
kultivering, og

ii) akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på 
konsum,

d) krav til dyrehelse og sertifisering for import til samt transitt 
gjennom Fellesskapet, herunder lagring under transitt, av:

i) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske 
og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr,

ii) akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på 
konsum,

iii) akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr» dyrebutikker, 
hagesentre, hagedammer, kommersielle akvarier eller 
grossister som holder akvariedyr:

i) uten direkte kontakt med naturlige vannområder i 
Fellesskapet, eller

ii) som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann 
som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til 
naturlige vannområder til et akseptabelt nivå,

b) «åpne akvakulturanlegg for akvariedyr» andre anlegg for 
akvariedyr enn lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr,
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c) «kultivering» utsetting av akvakulturdyr i naturen.

KAPITTEL II

SMITTEBÆRENDE ARTER

Artikkel 3

Liste over smittebærende arter

Akvakulturdyr av arter oppført i kolonne 2 i tabellen i vedlegg 
I til denne forordning, skal bare anses som smittebærere i 
henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF dersom disse 
dyrene oppfyller kravene fastsatt i kolonne 3 og 4 i denne 
tabellen.

KAPITTEL III

AKVAKULTURDYR SOM BRINGES I OMSETNING

Artikkel 4

Akvariedyr som kommer fra eller er beregnet på anlegg for 
akvariedyr

1. Det skal gis underretning om forflytninger av akvariedyr 
via datasystemet som er opprettet i samsvar med artikkel 20 
nr. 1 i direktiv 90/425/EØF (TRACES), dersom dyrene:

a) kommer fra anlegg for akvariedyr i en medlemsstat,

b) er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr 
i en annen medlemsstat, der hele territoriet eller enkelte 
soner eller segmenter av territoriet

i) er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte 
direktiv, eller

ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv, 
og

c) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene som den berørte medlemsstaten eller sonen 
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av 
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i 
bokstav b).

2. Akvariedyr som holdes i lukkede akvakulturanlegg 
for akvariedyr, skal ikke settes ut i åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr, akvakulturanlegg, gjenutleggingsområder og 

installasjoner for fritidsfiske, akvakulturområder for bløtdyr 
eller i naturen, uten godkjenning fra vedkommende myndighet.

Vedkommende myndighet skal bare gi slik godkjenning 
når utsettingen ikke setter helsetilstanden til vanndyr 
på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes 
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

Artikkel 5

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggings-
områder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakultur-

anlegg for akvariedyr og kultivering

Forsendelser av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne 
akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages 
av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i 
vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der 
dyrene

a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter

i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte 
direktiv, eller

ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv, 

b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene, eller smittebærende arter for én eller flere 
av de sykdommene, som den berørte medlemsstaten, 
sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes 
av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i 
bokstav a).

Artikkel 6

Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videre-
foredling før konsum

1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse 
beregnet på videreforedling før konsum, skal ledsages av et 
helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II 
og de forklarende merknadene i vedlegg V, der dyrene

a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter

i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte 
direktiv, eller

ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv, 
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b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen 
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av 
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i 
bokstav a).

2. Nummer 1 får ikke anvendelse på

a) fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,

b) bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og 
emballert og merket for dette formål i samsvar med 
forordning (EF) nr. 853/2004, og som er

i) ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne 
overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt 
fra, eller

ii) beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring på 
foredlingsstedet,

c) akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i 
omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de 
er emballert i salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene 
om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikkel 7

Levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på rensesentraler, 
ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum

Forsendelser av levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på 
rensesentraler, ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter 
før konsum, skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar 
med modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene 
i vedlegg V, der dyrene

a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter

i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50, eller

ii) som omfattes av et overvåkings- eller 
utryddelsesprogram i samsvar med artikkel 44 nr. 1 
eller 2 i nevnte direktiv, 

b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen 
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av 
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i 
bokstav a).

Artikkel 8

Akvakulturdyr og produkter av disse som forlater 
medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av tiltak for 

sykdomsbekjempelse, herunder utryddelsesprogrammer

1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som 
forlater medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av 
tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i avsnitt 3-6 i kapittel V i 
direktiv 2006/88/EF, men for hvilke vedkommende myndighet 
har gitt et unntak fra disse tiltakene for sykdomsbekjempelse, 
skal ledsages av et helsesertifikat som er utfylt i samsvar med 
modellen i

a) del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i 
vedlegg V dersom forsendelsene består av akvakulturdyr 
beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner 
for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller 
kultivering, og

b) del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V 
dersom forsendelsene består av akvakulturdyr og produkter 
av disse beregnet på videreforedling, rensesentraler, 
ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter før 
konsum.

2. Forsendelsene av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne 
akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages 
av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i 
vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der 
dyrene

a) forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med 
et utryddelsesprogram som er godkjent i samsvar med 
artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,

b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene, eller smittebærende arter for én eller flere av 
de sykdommene, som omfattes av et utryddelsesprogram 
som nevnt i bokstav a).

3. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter 
av disse beregnet på videreforedling, rensesentraler, 
ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum 
skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med  
modellen i del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i 
vedlegg V, der dyrene

a) forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med 
et utryddelsesprogram som er godkjent i samsvar med 
artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,
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b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de 
sykdommene som omfattes av et utryddelsesprogram som 
nevnt i bokstav a).

4. Denne artikkelen får ikke anvendelse på

a) fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,

b) bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og 
emballert og merket for dette formål i samsvar med 
forordning (EF) nr. 853/2004, og som er

i) ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne 
overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt 
fra,

ii) beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring på 
foredlingsstedet,

c) akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i 
omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de 
er emballert i salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene 
om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikkel 9

Innføring av akvakulturdyr etter inspeksjon

Dersom det i dette kapittel kreves en inspeksjon før utstedelsen 
av et helsesertifikat, skal levende akvakulturdyr av arter som 
er mottakelige for én eller flere av de sykdommene, eller 
smittebærende arter for én eller flere av de sykdommene som 
er nevnt i dette sertifikatet, ikke innføres til akvakulturanlegget 
eller et akvakulturområde for bløtdyr i tidsrommet mellom 
inspeksjonen og lastingen av forsendelsen.

KAPITTEL IV

VILKÅR FOR IMPORT

Artikkel 10

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggings-
områder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakultur-

anlegg for akvariedyr

1. Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggings-
områder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr skal bare importeres til Fellesskapet fra 
tredjestater, territorier, soner eller segmenter oppført i 
vedlegg III.

2. Forsendelser av akvakulturdyr nevnt i nr. 1, skal

a) ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen 
i del A i vedlegg IV og de forklarende merknadene i 
vedlegg V,

b) oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellen 
og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).

Artikkel 11

Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr

1. Akvariefisk av arter som er mottakelige for én eller 
flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF og beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr, skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, 
territorier, soner eller segmenter som er oppført i vedlegg III til 
denne forordning.

2. Akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen 
av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr, som er 
beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, skal bare 
importeres til Fellesskapet fra tredjestater eller territorier som 
er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

3. Forsendelser av dyrene nevnt i nr. 1 og 2, skal

a) ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen 
i del B i vedlegg IV og de forklarende merknadene i 
vedlegg V, og

b) oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellen 
og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).

Artikkel 12

Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum

1. Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum, 
skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier, 
soner eller segmenter som er oppført på en liste utarbeidet i 
samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 854/2004.
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2. Forsendelser av dyrene og produktene nevnt i nr. 1, skal

a) ledsages av et felles hygiene- og helsesertifikat utfylt i 
samsvar med de relevante modellene i tillegg IV og V til 
vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, og

b) oppfylle kravene til dyrehelse og merknadene i sertifikat- 
og attestmodellene, som nevnt i bokstav a).

3. Denne artikkel får ikke anvendelse på akvakulturdyr 
beregnet på gjenutleggingsområder eller nedsenking i 
vannområder i Fellesskapet; i så fall får artikkel 10 anvendelse.

Artikkel 13

Elektroniske sertifikater

Elektroniske sertifikater og andre avtalte systemer som er 
harmonisert på fellesskapsplan, kan brukes til utstedelse av 
sertifikater og attester som fastsatt i dette kapittel.

Artikkel 14

Transport av akvakulturdyr

1. Akvakulturdyr beregnet på import til Fellesskapet 
skal ikke transporteres under forhold som kan endre deres 
helsetilstand. De skal særlig ikke transporteres i samme vann 
eller mikrocontainer som vanndyr med dårligere helsetilstand, 
eller som ikke er beregnet på import til Fellesskapet.

2. Under transporten til Fellesskapet skal akvakulturdyrene 
ikke tas ut av mikrocontaineren, og det vannet som de 
transporteres i, skal ikke byttes på territoriet til en tredjestat 
som ikke er godkjent for import av slike dyr til Fellesskapet, 
eller som har en dårligere helsetilstand enn bestemmelsesstedet.

3. Dersom forsendelser av akvakulturdyr transporteres 
sjøveien til Fellesskapets grense, skal en tilføyelse for 
sjøtransport av levende akvakulturdyr, utfylt i samsvar med 
modellen i del D i vedlegg IV, være vedlagt det relevante 
helsesertifikatet.

Artikkel 15

Krav til utsetting av akvakulturdyr og produkter av disse 
samt til transportvann

1. Akvakulturdyr og produkter av disse som er importert 
til Fellesskapet og beregnet på konsum, skal håndteres på 

en forsvarlig måte for å unngå forurensning av naturlige 
vannområder i Fellesskapet.

2. Akvakulturdyr som er importert til Fellesskapet, skal ikke 
slippes ut i naturen i Fellesskapet, med mindre det er godkjent 
av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet.

Vedkommende myndighet kan bare gi slike godkjenninger 
når utsettingen ikke setter helsetilstanden til vanndyr 
på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes 
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

3. Transportvann fra importerte forsendelser av 
akvakulturdyr og produkter av disse skal håndteres på 
en forsvarlig måte for å unngå forurensning av naturlige 
vannområder i Fellesskapet.

KAPITTEL V

VILKÅR FOR TRANSITT

Artikkel 16

Transitt og lagring

Forsendelser av levende akvakulturdyr, rogn og usløyd fisk 
som innføres til Fellesskapet, men som er beregnet på en 
tredjestat, enten direkte gjennom Fellesskapet eller etter lagring 
i Fellesskapet, skal oppfylle kravene fastsatt i kapittel IV. 
Sertifikatet som ledsager forsendelsene, skal være påført 
ordene «for transit through the EC». Forsendelsene skal også 
ledsages av et sertifikat som kreves av mottakertredjestaten.

Dersom disse forsendelsene er beregnet på konsum, skal de 
imidlertid ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med 
modellen i del C i vedlegg IV og de forklarende merknadene 
i vedlegg V.

Artikkel 17

Unntak for transitt gjennom Latvia, Litauen og Polen

1. Som unntak fra artikkel 16 skal transitt på vei eller 
jernbane være tillatt mellom de grensekontrollstasjonene 
i Latvia, Litauen og Polen som er oppført i vedlegget til 
kommisjonsvedtak 2001/881/EF, for forsendelser som kommer 
fra og er bestemt for Russland, direkte eller via en annen 
tredjestat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) Forsendelsen er forseglet med et segl med løpe-
nummer av den offentlige veterinæren på innførsels-
grensekontrollstasjonen.
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b) Dokumentene som ledsager forsendelsen, som fastsatt 
i artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hvert ark stemplet 
med ordene «Only for transit to Russia via the EC» av den 
offentlige inspektøren på innførselsgrensekontrollstasjonen.

c) De prosedyremessige kravene som er fastsatt i artikkel 11 i 
direktiv 97/78/EF, er oppfylt.

d) Den offentlige inspektøren på innførselsgrensekontroll-
stasjonen har på det felles veterinærdokument til bruk ved 
import, attestert at forsendelsen er godkjent for transitt.

2. Forsendelsene nevnt i nr. 1 kan ikke losses eller settes 
på lager i Fellesskapet, som nevnt i artikkel 12 nr. 4 eller i 
artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.

3. Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige 
revisjoner for å sikre at det antallet forsendelser, som nevnt 
i nr. 1, og tilsvarende mengder produkter som forlater 
Fellesskapet, er i samsvar med det antallet og de mengdene 
som føres inn i Fellesskapet.

KAPITTEL VI

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i annet 
fellesskapsregelverk

Helsesertifikatene som kreves i samsvar med kapittel III, IV og 
V i denne forordning, skal dersom det er relevant, omfatte alle 
krav til utstedelse av helsesertifikat i henhold til:

a) tiltak for å hindre innførsel av eller bekjempe sykdommer 
som ikke er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF, godkjent i samsvar med artikkel 43 nr. 2 i 
nevnte direktiv, eller

b) artikkel 5 i kommisjonsvedtak 2004/453/EF(1).

Artikkel 19

Oppheving

Vedtak 1999/567/EF, 2003/390/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF 
og 2006/656/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2009.

Henvisninger til de opphevede vedtakene skal forstås som 
henvisninger til denne forordning.

(1) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5.

Artikkel 20

Overgangsbestemmelser

1. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan 
akvariedyr nevnt i artikkel 4 nr. 1, bringes i omsetning uten 
at det gis underretning om dette via datasystemet som er 
opprettet i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 90/425/EØF 
(TRACES), forutsatt at de når sitt endelige bestemmelsessted 
før denne datoen.

2. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan 
forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som 
ledsages av et transportdokument eller helsesertifikat i samsvar 
med vedlegg E til direktiv 91/67/EØF eller vedtak 1999/567/
EF og 2003/390/EF, bringes i omsetning forutsatt at de når sitt 
endelige bestemmelsessted før denne datoen.

3. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan følgende 
forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse importeres 
til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet:

a) forsendelser ledsaget av et helsesertifikat i samsvar med 
vedtak 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF,

b) forsendelser som omfattes av kapittel IV i denne forordning, 
men som ikke omfattes av vedtak 2003/804/EF, 2003/858/
EF og 2006/656/EF.

Artikkel 14 nr. 3 får ikke anvendelse på forsendelser nevnt i 
bokstav a) og b) i denne perioden.

4. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2009 kan 
medlemsstatene tillate import av akvakulturdyr og produkter 
av disse beregnet på konsum, fra tredjestater, territorier, soner 
eller segmenter som er oppført i vedlegg I og II til forordning 
(EF) nr. 2076/2005.

5. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2010 kan 
medlemsstatene tillate import av akvariedyr av arter som er 
mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), og som 
utelukkende er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 
akvariedyr, fra tredjestater eller territorier som er medlemmer 
av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

I denne overgangsperioden får de kravene som gjelder EUS i 
del II.2 i helsesertifikatet i del B i vedlegg IV, ikke anvendelse 
på akvariedyr som utelukkende er beregnet på lukkede 
akvakulturanlegg for akvariedyr.
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Artikkel 21

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG II

DEL A

Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, 
åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området

D
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I.1. Avsender
Navn

Adresse
Postnr.

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
Navn

Adresse
Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelsesstat ISO-kode I.9. I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11.  

I.12. Opprinnelsessted/fangststed I.13. Bestemmelsessted

Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
Annet ¨

Navn Godkjenningsnr.
Adresse
Postnr.

Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
 Annet ¨

Navn  Godkjenningsnr.
Adresse
Postnr.

I.14. Lastested
 Postnr.

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel
 Fly ¨ Skip ¨ Jernbanevogn ¨
 Veigående kjøretøy ¨ Annet ¨

Identifikasjon:

I.17. Transportør
Navn Godkjenningsnr.
Adresse
Postnr. Medlemsstat

I.18.  Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode) 

I.20. Antall/mengde 

I.21. I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for:
Oppdrett ¨ Vilt for utsetting ¨ Gjenutlegging ¨ Kjæledyr    Karantene ¨ Annet ¨

I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

ISO-kode
Kode
Grensekontroll stasjon 
nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.28. Eksport             
Tredjestat
Utførselssted

ISO-kode
Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av dyrene

Art (vitenskapelig navn) Mengde
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett, 
gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr og kultivering

D
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II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr.

II.1 Generelle krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1 enten (1)[er blitt undersøkt i løpet av de siste(1) (2)[72] (1)[24] timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom]

eller (1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, at de kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr der det i henhold 
til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre, ikke er noe som tyder på sykdomsproblemer]

eller (1) (3)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er så vidt jeg vet, klinisk friske],

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer.

II.1.4. oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF.

II.1.5 (1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn dem som er angitt i del 
I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2 (1)(4)(5)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)
[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF]

eller (1)(5)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.3 (1)(5)(7)[Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som smittebærere av (1)
[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er 
oppført i kolonne 2 og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)
[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF]

eller  (1)(5)(6)(7)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.4 Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1 akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor,

i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii) oppfyller de relevante allmenne vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 1/2005,

II.4.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og at

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, 
med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Fellesskapet»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Fellesskapet»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Fellesskapet»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for 
akvariedyr i Fellesskapet»],

eller  (1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Fellesskapet»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på 
oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne 
akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr.

II.5 (1)(8)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse som fastsatt i 
avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.5.1 dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)[epizootisk ulcerativ syndrom 
(EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1)[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] 
(1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)
[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(9)[følgende nye sykdom 
…………………………],

II.5.2 det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og

II.5.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, 
med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».]

Merknader
Del I:

—  Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett kryss 
i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende vanndyr.

—  Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett kryss 
i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering.

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0306, 0307, 0301 10 og 0302 70 00.

—  Felt I.20 og 1.31: Mengden angis som samlet antall.

—  Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, 
«Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Vilt for utsetting» dersom dyrene er beregnet på kultivering, 
«Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner for fritidsfiske.

Del II:

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2) 24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages 

av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å 
forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en sone 
eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre tilfeller gjelder 
72-timersalternativet.

(3) Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde 
for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring.

(4) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mottakelige 
arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

(5) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet 
på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV, 
Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet 
i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder 
arter som er mottakelige for eller er smittebærere av den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. 
Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Fellesskapet er tilgjengelig på http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7) Del II.3 i dette sertifikatet gjelder smittebærende arter for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige 
smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. 
Forsendelser av mulige smittebærende arter kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 dersom vilkårene fastsatt i kolonne 4 
i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008, ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller 
kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.

(8) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008, må ledsages av 
et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF, har tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate 
et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en sone eller et 
segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv.

(9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på 
oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne 
akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):
Lokal veterinærenhet:
Dato:

Kvalifikasjon og tittel:
Lokal veterinærenhets nr.:
Underskrift:

Stempel
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DEL B

Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning og er beregnet på videreforedling, 
ekspedisjonssentraler og rensesentraler og lignende virksomheter før konsum

DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området
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I.1. Avsender
Navn

Adresse
Postnr.

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
Navn

Adresse
Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelsesstat ISO-kode I.9. I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11.  

I.12. Opprinnelsessted/fangststed
Virksomhet ¨ Godkjent akvakulturvirksomhet ¨

 Annet ¨
Navn  Godkjenningsnr
Adresse

Postnr.

I.13. Bestemmelsessted
Virksomhet ¨ Godkjent akvakulturvirksomhet ¨

 Annet ¨ 
Navn  Godkjenningsnr
Adresse

Postnr.

I.14. Lastested
 Postnr.

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel
Fly ¨ Skip ¨ Jernbanevogn ¨
Veigående kjøretøy ¨ Annet ¨

Identifikasjon:

I.17. Transportør
Navn
Adresse
Postnr.

Godkjenningsnr.
Medlemsstat

I.18.  Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for:
 Konsum  ¨

I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

ISO-kode
Kode
Grensekontroll stasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.28. Eksport  
Tredjestat
Utførselssted

ISO-kode
Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av dyrene

Art (vitenskapelig navn) Mengde
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning for 
konsum

D
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II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr.

II.1 Generelle krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1 oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF.

II.2 (1)(2)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produkter av disse som er nevnt ovenfor

II.2.1 (1)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia 
refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.]

II.3 Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.3.1 akvakulturdyrene eller produkter av disse som er nevnt ovenfor,

i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii) oppfyller de relevante allmenne vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 1/2005,

II.3.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og at

II.3.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

(1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på (1)[videreforedling] (1)[ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter] 
(1)[rensesentraler eller lignende virksomheter] før konsum i Fellesskapet»]. 

II.4 (1)(3)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1 enten  (1)[dyrene som er nevnt ovenfor, er blitt undersøkt i løpet av de siste 24 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på 
sykdom],

eller  (1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, at de kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr der det i 
henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre, ikke er noe som tyder på sykdomsproblemer],

II.4.2 dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)[epizootisk ulcerativ 
syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1)[infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)
[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] 
(1)(4)[følgende nye sykdom …………………………],

II.4.3 det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor, i omsetning, og

II.4.4 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

«[(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».]

Merknader

Del I:

—  Felt I.12 og I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for 
bløtdyr eller den berørte virksomheten.

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 eller 0307.

—  Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS Akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i 
omsetning for konsum

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr.

Del II:

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mottakelige 

arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
 For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV, 

Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal denne erklæringen kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som 
er mottakelige for den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for, med mindre forsendelsen er beregnet 
på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på ekspedisjonssentraler, rensesentraler 
eller lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, 
eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til naturlige vannområder, til et 
akseptabelt nivå. 

 Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Fellesskapet er tilgjengelig på http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(3) Del II.4 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 
må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF, har tillatelse fra vedkommende myndighet 
til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en sone 
eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv.

(4) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet:

Dato:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

Stempel
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VEDLEGG III

Tredjestater, territorier, soner eller segmenter som det er tillatt med import fra av akvakulturdyr beregnet 
på oppdrett, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, samt akvariefisk som er 
mottakelige for én eller flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF og beregnet på 

lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr(1)

Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Beskrivelse

AU Australia X(A)

BR Brasil X(B)

CA Canada X CA 0(D) Hele territoriet

CA 1(E) Britisk Columbia

CA 2(E) Alberta

CA 3(E) Saskatchewan

CA 4(E) Manitoba

CA 5(E) New Brunswick

CA 6(E) Nova Scotia

CA 7(E) Prince Edward Island

CA 8(E) Newfoundland og Labrador

CA 9(E) Yukon

CA 10(E) Northwest Territories

CA 11(E) Nunavut

CL Chile X(A) Hele landet

CN Kina X(B) Hele landet

CO Colombia X(B) Hele landet

CG Kongo X(B) Hele landet

HR Kroatia X(A) Hele landet

HK Hongkong X(B) Hele landet

IN India X(C) Hele landet

ID Indonesia X(A) Hele landet

IL Israel X(A) Hele landet

JM Jamaica X(B) Hele landet

JP Japan X(B) Hele landet

LK Sri Lanka X(B) Hele landet

MK(F) Den tidligere jugoslaviske 
republikken Makedonia

X(B) Hele landet

MY Malaysia X(B) Vest-Malaysia, Malayahalvøya

NZ New Zealand X(A) Hele landet

RU Russland X(A) Hele landet

SG Singapore X(B) Hele landet

ZA Sør-Afrika X(A) Hele landet

(1)  I henhold til artikkel 11 kan akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV 
til direktiv 2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, 
importeres til Fellesskapet fra tredjestater eller territorier som er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).
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Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Beskrivelse

TW Taiwan X(B) Hele landet

TH Thailand X(B) Hele landet

TR Tyrkia X(A) Hele landet

US De forente stater X US 0(D) Hele landet

X US 1(E) Hele landet, unntatt følgende 
stater: New York, Ohio, Illinois, 
Michigan, Indiana, Wisconsin, 
Minnesota og Pennsylvania

X US 2 Humboldt Bay (California)

US 3 Netarts Bay (Oregon)

US 4 Wilapa Bay, Totten Inlet, 
Oakland Bay, Quilcence Bay og 
Dabob Bay (Washington)

US 5 NELHA (Hawaii)

VN Vietnam X(C)

(A) Gjelder alle fiskearter.
(B) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/

EF beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, samt Cyprinidae.
(C) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/

EF, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr.
(D) Gjelder ikke for fiskearter som er mottakelige for eller er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(E) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for eller er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(F) Foreløpig kode som ikke på noen måte foregriper den endelige betegnelsen på denne staten, som vil bli vedtatt etter avslutningen av 

forhandlingene som for tiden pågår om dette i De forente nasjoner.



27.8.2015 Nr. 49/55EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IV

DEL A

Modell for helsesertifikat for import til Fellesskapet av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og 
åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

STAT Veterinærattest ved import til EU

D
el

 I:
 O

pp
ly

sn
in

ge
r 

om
 fo

rs
en

de
ls

en

I.1. Avsender
Navn

Adresse
Telefonnr.

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
Navn

Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.6. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-
kode

I.8. Opprinnelses-
region

Kode I.9. Bestemmelses-
stat

ISO-
kode

I.10. Bestemmelses-
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted

Navn Godkjenningsnr.
Adresse
Navn  Godkjenningsnr.
Adresse
Navn Godkjenningsnr.
Adresse

I.12.

I.13. Lastested
 Adresse Godkjenningsnr.

I.14. Dato for avgang Klokkeslett for avgang

I.15.  Transportmiddel
Fly ¨ Skip ¨ Jernbanevogn ¨
 Veigående kjøretøy ¨ Annet ¨

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

Identifikasjon:
Dokumentreferanse:

I.17. CITES-nr.

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) 

I.20. Mengde 

I.21. I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Varer sertifisert til:
 Oppdrett ¨ Karantene ¨ Gjenutlegging ¨ Annet ¨
 Kjæledyr ¨ Sirkus/utstilling ¨ 

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU 

I.28. Identifikasjon av varene

Art (vitenskapelig navn) Mengde
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STAT Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

D
el

 II
: A

tt
es

te
ri

ng

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  

II.1 Generelle krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer, og

II.1.4 kommer fra akvakulturanlegg som alle er under tilsyn av vedkommende myndighet,

II.1.5 (1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn dem som er angitt i del I 
av sertifikatet, ble påvist.]

II.2 (1)(2)(3)[Krav til arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), 
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(5)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært 
fri/fritt for (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-syndrom] (1)
[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av 
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller (1)(3)(5)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.3 (1)(4)[Krav til arter som er smittebærere av epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), 
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige smittebærere 
av (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] 
ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2 og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1251/2008

enten (1)(5)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært 
fri/fritt for (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-syndrom] (1)
[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av 
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller  (1)(5)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.4 (1)(2)(3)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom, som 
er beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som omfattes av et overvåkings- 
eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(6)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært 
fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar 
med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av 
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller  (1)(3)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]
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STAT Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for 
fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

II. Helseattestasjon II.a. Sertifikatets referansenr. II.b.

II.5 (1)(4)[Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), infeksiøs 
lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige smittebærere av 
(1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er 
oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008

enten  (1)(6)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/
fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med 
kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av de 
aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller  (1)(6)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.6 Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.6.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

II.6.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og at

II.6.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, 
med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Fellesskapet»]

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Fellesskapet»]

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Fellesskapet»]

eller  (1)[«(1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i 
Fellesskapet»]

eller  (1)(3)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].

II.7 (1)(7)[Tilleggsgarantier for arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 
pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS)

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, kommer fra et område der

II.7.1 (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av de 
aktuelle sykdommene skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet,

II.7.2 all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra en stat, et territorium eller en sone som er erklært fri/
fritt for sykdommen, og

II.7.3 arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

II.7.4 enten  (1)[kommer fra en stat, et territorium eller en sone som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1)
[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] i samsvar med vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/453/EF,]

eller  (1)(8)[kommer fra et akvakulturanlegg som på det tidspunktet av året (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] normalt forekommer, i minst to 
år er blitt inspisert av vedkommende myndigheter, herunder prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt 
i vedtak 2001/183/EF, eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene av den siste utgaven av OIEs håndbok for 
vanndyr, og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater,]

eller  (1)(8)(9)[kommer fra et landbasert akvakulturanlegg der (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] har forekommet i løpet av de siste to årene, 
men der hele fiskebestanden er blitt fjernet, og alle dammer, tanker og andre installasjoner og annet utstyr er blitt desinfisert 
under tilsyn av vedkommende myndighet, og der kultivering har funnet sted med fisk fra en kilde som er sertifisert som fri for 
den relevante sykdommen av vedkommende myndighet etter prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt 
i vedtak 2001/183/EF eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene av den siste utgaven av OIEs håndbok for 
vanndyr, og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater,]
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STAT Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.

eller  (1)(10)[kommer fra et landbasert akvakulturanlegg som på det tidspunktet av året GS normalt forekommer, i minst to år er blitt 
inspisert av vedkommende myndigheter, herunder prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt i vedtak 
2001/183/EF, eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene i den siste utgaven av OIEs håndbok for vanndyr, 
og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater, og 
akvakulturanlegget ligger enten i en del av et nedbørfelt som er erklært fritt(11) for GS, eller ligger i et nedbørfelt som er erklært 
fritt(11) for GS, og alle nedbørfelter som har avrenning i samme elvemunning, er erklært fri(11) for GS,]

eller  (1)(10)[kommer fra et akvakulturanlegg som ligger i en kystsone med en salinitet på under 25 promille, og der alle nedbørfelter som 
har avrenning til elvemunningen, er erklært fri(11) for GS,]

eller  (1)(10)[kommer fra et akvakulturanlegg som ligger i en kystsone der sjøvannet har en salinitet på over 25 promille, og ingen 
levende fisk av mottakelige arter er blitt innført til akvakulturanlegget i de siste 14 dagene,]

eller  (1)(10)[når det gjelder rogn, at de kommer fra et akvakulturanlegg der rognen er blitt desinfisert i samsvar med OIEs regelverk for 
vanndyr, sjette utgave, 2003, tillegg 5.2.1, for å sikre at GS er eliminert].]

Merknader

Del I:

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0306, 0307, 0301 10 eller 0302 70 00.

—  Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall.

—  Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, 
«Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, «Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet 
på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et 
karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner for fritidsfiske.

Del II:

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2) Del II.2.1 og II.4 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. 

Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(3) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.4 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet 

på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.
(4) Del II.3 og II.5 i dette sertifikatet gjelder bare smittebærende arter for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige 

smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. 
Forsendelser av mulige smittebærende arter kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 og II.5 dersom vilkårene fastsatt i kolonne 4 
i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008, ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller 
kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.

(5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Fellesskapet, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for eller er smittebærere av EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller 
Yellowhead disease.

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV, 
Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for eller er smittebærere av den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger 
om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Fellesskapet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7) Del II.7 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for SVC, 
BKD, IPN eller GS, eller som omfattes av et bekjempelses- eller utryddelsesprogram med hensyn til én eller flere av disse sykdommene, som er 
godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF, og forsendelsen består av arter som er mottakelige for den sykdommen som medlemsstaten, sonen 
eller segmentet har status som fri/fritt for, eller som programmet/programmene gjelder for. Mottakelige arter er arter som er omtalt som dette i 
vedlegg III til vedtak 2004/453/EF, eller i siste utgave av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og/eller OIEs håndbok for vanndyr.

(8) Gjelder bare forsendelser som er beregnet på et område som er erklært fritt for SVC, BKD eller IPN, eller som omfattes av et bekjempelses- og 
utryddelsesprogram for SVC, BKD eller IPN som er godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF.

(9) Gjelder bare for landbaserte akvakulturanlegg der epizootiologiske undersøkelser har vist at sykdommen ikke har spredt seg til andre 
akvakulturanlegg eller i naturen.

(10) Gjelder bare forsendelser som er beregnet på et område som er erklært fritt for GS, eller som omfattes av et bekjempelses- og utryddelsesprogram 
for GS som er godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF.

(11) I samsvar med kravene i kapittel 1 B i vedlegg I til vedtak 2004/453/EF. Når fastlandssoner erklæres fri for GS, må det tas hensyn til at 
sykdommen kan spres gjennom fisk som vandrer mellom forskjellige fastlandssoner dersom saliniteten i vannet som forbinder dem, er lav eller 
middels (under 25 promille). Derfor kan en enkelt fastlandssone ikke erklæres fri for sykdom dersom en annen fastlandssone som har avrenning 
i samme kystsone, er infisert eller har ukjent status, med mindre de er atskilt av sjøvann med en salinitet på over 25 promille.
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STAT Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):

Dato:

Kvalifikasjon og tittel:

Underskrift:

Stempel
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DEL B

Modell for helsesertifikat for import til Fellesskapet av akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr

STAT Veterinærattest ved import til EU
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I.1. Avsender

Navn

Adresse

Telefonnr.

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker

Navn

Adresse

Postnr.

Telefonnr.

I.6. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-
kode

I.8. Opprinnelses-
region

Kode I.9. Bestemmelses-
stat

ISO-
kode

I.10. Bestemmelses-
region

Kode

.11. Opprinnelsessted

Navn Godkjenningsnr.
Adresse
Navn  Godkjenningsnr.
Adresse
Navn Godkjenningsnr.
Adresse

I.12.

I.13. Lastested

 Adresse Godkjenningsnr.
I.14. Dato for avgang Klokkeslett for avgang

I.15.  Transportmiddel
Fly ¨ Skip ¨ Jernbanevogn ¨
 Veigående kjøretøy ¨ Annet ¨

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

Identifikasjon:

Dokumentreferanse:

I.17. CITES-nr.

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) 

I.20. Mengde 

I.21. I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Varer sertifisert til:

 Kjæledyr ¨ Karantene ¨ Sirkus/utstilling ¨ 

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU 

I.28. Identifikasjon av varene

Art (vitenskapelig navn) Mengde
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STAT Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
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II. Helseinformasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  

II.1 Generelle krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, og

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer.

II.2 (1)(2)(3)(4)[Krav til arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), 
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(5)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er 
erklært fri/fritt for (1)(3)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-
syndrom] (1)[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én 
av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller (1)(4)(5)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.3 (1)(2)(4)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), 
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller hvitflekksykdom, 
som er beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som omfattes av et 
overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvariedyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(6)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er 
erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i 
samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én 
av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært fritt for 
sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene],

eller  (1)(4)(6)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

II.4 Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1 akvariedyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

II.4.2 transportcontaineren er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og at

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, med de aktuelle opplysningene nevnt i 
felt I.7–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«(1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr i 
Fellesskapet»]

eller  (1)(3)[«(1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].

II.5 (1)(7)[Tilleggsgarantier for arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 
pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS)

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvariedyrene som er nevnt ovenfor

enten  (1)[kommer fra en stat / et territorium, en sone, et segment eller et akvakulturanlegg der ingen av de artene som er 
mottakelige for (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] vites å forekomme]

eller  (1)[kommer fra en stat / et territorium, en sone, et segment eller et akvakulturanlegg der (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] 
skal meldes til vedkommende myndighet, og anses som fri/fritt for sykdom i samsvar med EUs relevante regelverk(8)].]
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STAT Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr

II. Helseattestasjon II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.

Merknader

Del I:

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0306, 0307 eller 0301 10.

—  Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall.

—  Felt I.25: Sett kryss i «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, «Sirkus/utstilling» for 
akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, og «Karantene» dersom akvakulturdyrene er 
beregnet på et karanteneanlegg.

Del II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2) Del II.2 og II.3 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. 
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

(3) Kravene i del II.2 i dette sertifikatet om akvariedyr som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) hva angår denne sykdommen, skal 
bare gjelde fra 1. januar 2011, og fram til dette skal henvisningen til EUS utgå.

(4) Forsendelser av akvariedyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.3 dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som 
oppfyller kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.

(5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Fellesskapet, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for EUS (se note 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead 
disease.

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV, 
Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i 
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om 
sykdomsstatus i forskjellige deler av Fellesskapet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for SVC, 
BKD, IPN eller GS, eller som omfattes av et bekjempelses- eller utryddelsesprogram med hensyn til én eller flere av disse sykdommene, som er 
godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF, og forsendelsen består av arter som er mottakelige for den sykdommen som medlemsstaten, sonen 
eller segmentet har status som fri/fritt for eller som programmet/programmene gjelder for. Mottakelige arter er arter som er omtalt som dette i 
vedlegg III til vedtak 2004/453/EF eller i siste utgave av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og/eller OIEs håndbok for vanndyr.

(8) Fri/fritt for sykdom i samsvar med artikkel 1 i vedtak 2004/453/EF. Når det gjelder SVC, BKD og IPN, anerkjennes også sykdomsfrihet i samsvar 
med den siste utgaven av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og OIEs håndbok for vanndyr.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):

Dato:

Kvalifikasjon og tittel:

Underskrift:

Stempel
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DEL C

Modell for helsesertifikat for transitt/lagring av levende akvakulturdyr, rogn og usløyd fisk beregnet på konsum

STAT Veterinærattest ved import til EU

D
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I.1. Avsender

Navn

Adresse

Telefonnr.

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker

Navn

Adresse

Postnr.

Telefonnr.

I.6. Person som har ansvaret for lasten i EU

Navn

Adresse

Postnr.

Telefonnr.

I.7. Opprinnelsesstat ISO-
kode

I.8. Opprinnelses-
region

Kode I.9. Bestemmelses-
stat

ISO-
kode

I.10. Bestemmelses-
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted I.12. Opprinnelsessted

Navn

Adresse

Godkjenningsnr.  Tollager ¨

Navn

Adresse

Postnr.

 Leverandør til skip ¨

Godkjenningsnr.

I.13. Lastested I.14. Dato for avgang

I.15.  Transportmiddel
Fly ¨ Skip ¨ Jernbanevogn ¨
 Veigående kjøretøy ¨ Annet ¨

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

Identifikasjon:

Dokumentreferanse:

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) 

I.20. Mengde 

I.21. Produkttemperatur

 Romtemperatur ¨ Kjølt ¨ Fryst ¨

I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:

 Konsum  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjestat 

 Tredjestat ISO-kode

I.27.

I.28. Identifikasjon av varene

Art (vitenskapelig navn) Kjølelager Antall kolli Nettovekt
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STAT Transitt/lagring av akvakulturdyr beregnet på konsum
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II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  

II.1 Helseattestasjon

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1 oppfyller de relevante kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellene i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005.

Merknader

Del I:

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 eller 0307.

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet bruttovekt og nettovekt, i kg.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):

Dato:

Kvalifikasjon og tittel:

Underskrift:

Stempel
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DEL D

Tilføyelse for sjøtransport av levende akvakulturdyr

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Det europeiske fellesskaps grense foregår helt eller delvis med skip.)

Skipsførerens erklæring

Undertegnende skipsfører (navn ……………………………………………………………………………………………….) erklærer 
at levende akvakulturdyr nevnt i det vedlagte helsesertifikatet nr. ……………… har vært holdt om bord på skipet under sjøreisen fra 
……………………………………..i …………………………………. (eksporterende stat, sone eller segment) til …………………………. i Det 
europeiske fellesskap, og at skipet ikke har anløpt noe annet sted utenfor …………………… (eksporterende stat, sone eller segment) underveis til 
Det europeiske fellesskap, bortsett fra ………………………………………………………… (anløpshavner underveis). Disse akvakulturdyrene 
har dessuten under sjøreisen ikke vært i kontakt med andre vanndyr med dårligere helsetilstand.

Utstedt i ..................................................................................................... den .............................................................................................................  

 (Bestemmelseshavn)  (Ankomstdato)

 

 (Skipsførerens underskrift)

 (Navn med blokkbokstaver og tittel)

Stempel
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VEDLEGG V

Forklarende merknader

a) Sertifikatet skal utarbeides av vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten på grunnlag av den relevante 
modellen i vedlegg II eller IV til denne forordning, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsessted og bruksområde 
for forsendelsen etter at den har ankommet bestemmelsesstedet.

b) Avhengig av bestemmelsesstedets status når det gjelder ikke-eksotiske sykdommer som nevnt i del II i vedlegg IV 
til direktiv 2006/88/EF i EU-medlemsstaten, eller sykdommer som bestemmelsesstedet har tilleggsgarantier for i 
samsvar med vedtak 2004/453/EF eller tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF, skal 
de relevante særlige kravene tas med og fylles ut i sertifikatet.

c) Med «opprinnelsessted» menes det akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr der akvakulturdyrene 
er blitt oppdrettet til de har nådd den markedsstørrelsen som er relevant for den forsendelsen som omfattes av dette 
sertifikatet. For viltlevende vanndyr er «opprinnelsessted» det samme som innhøstingssted.

d) Originalen av sertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, med trykk på begge sider eller, når det er behov for mer tekst, 
være utformet slik at alle ark utgjør en helhet og ikke kan deles opp.

e) For import til Fellesskapet fra tredjestater skal originalsertifikatet og etikettene nevnt i sertifikatmodellen, 
utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i den EU-medlemsstaten der grensekontroll finner sted og i 
bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid tillate et annet fellesskapsspråk enn deres eget, 
eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse.

f) Dersom det er heftet ved tilleggsark til sertifikatet med tanke på nærmere identifisering av innholdet i forsendelsen, 
skal disse tilleggssidene også anses som en del av originalsertifikatet, forutsatt at den utstedende offentlige 
inspektørens underskrift og stempel er påført hvert ark.

g) Når sertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark som omtalt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side være 
nummerert «–x (sidenummer) av y (totalt antall sider) –» nederst på siden og være merket øverst på siden med det 
kodenummeret som vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet.

h) Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av en offentlig inspektør høyst 72 timer før lasting av forsendelsen, 
eller høyst 24 timer dersom akvakulturdyrene skal undersøkes høyst 24 timer før lasting. Vedkommende myndighet 
i opprinnelsesstaten skal sikre at prinsippene for sertifisering tilsvarende dem som er fastsatt i direktiv 96/93/EF, er 
fulgt.

i) Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette skal gjelde også for stempler, unntatt 
pregestempler og vannmerker.

j) For import til Fellesskapet fra tredjestater skal originalsertifikatet følge forsendelsen til EF-grensekontrollstasjonen. 
For forsendelser som bringes i omsetning i Fellesskapet, skal originalsertifikatet ledsage forsendelsen til det 
endelige bestemmelsesstedet.

k) Et sertifikat som er utstedt for levende akvakulturdyr, er gyldig i ti dager fra utstedelsesdatoen. Ved transport med 
skip forlenges gyldigheten med sjøreisens varighet. For dette formål skal originalen av en erklæring fra skipsføreren, 
utarbeidet i samsvar med tilføyelsen som er utarbeidet i samsvar med modellen i del D i vedlegg IV, være vedlagt 
helsesertifikatet.

l) Det bør bemerkes at allmenne vilkår for transport av dyr fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr 
under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) 
nr. 1255/97, i visse tilfeller kan kreve at det treffes tiltak etter innførsel til Fellesskapet dersom kravene i nevnte 
forordning ikke er oppfylt.

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) hos dyr. Forordningen 
gjelder produksjon og markedsføring av levende dyr og 
produkter av animalsk opprinnelse.

2) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt utryddelsestiltak som skal iverksettes etter 
bekreftet forekomst av TSE hos sauer og geiter.

3) I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt regler for import til Fellesskapet av levende dyr, 
embryoer, egg og produkter av animalsk opprinnelse.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) offentliggjorde 6. november 2008 en uttalelse om 
risikoen for at mennesker og dyr eksponeres for overførbar 
spongiform encefalopati gjennom melk og melkeprodukter 
fra småfe(2). I denne uttalelsen konkluderte EFSA med 
at klassisk skrapesyke kan bli overført fra søye til lam 
via melk eller råmelk. EFSA påpekte dessuten at bruk av 
melk og melkeprodukter fra en besetning med klassisk 
skrapesyke kan innebære en risiko for at mennesker og 
dyr eksponeres for TSE. Dessuten kan det ifølge EFSA 
forventes at avlsprogrammene for utvikling av resistens 
mot skrapesyke hos sauer vil redusere menneskers og 
dyrs eksponering gjennom meieriprodukter fra småfe. 
Når det gjelder atypisk skrapesyke, konkluderte EFSA 
med at smittestoffets tilsynelatende begrensede spredning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 4.2.2009, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) The EFSA Journal (2008) 849, s. 1-47.

i organismen hos berørte dyr, vil kunne begrense 
overføringen gjennom melk. Når det gjelder BSE, 
påpekte EFSA at det ikke foreligger noen opplysninger 
om forekomst av smittsomhet eller PrPSc i råmelk eller 
melk fra småfe med BSE. På grunn av den tidlige og 
progressive perifere spredningen av BSE-agensen i 
eksperimentelt smittede mottakelige sauer, kom EFSA 
imidlertid til den konklusjon at råmelk og melk fra BSE-
smittet mottakelig småfe sannsynligvis er smittsom.

5) På bakgrunn av disse nye vitenskapelige opplysningene, 
særlig det faktum at klassisk skrapesyke kan bli overført 
fra søye til lam gjennom melk, bør det på dette stadiet 
vedtas nye vernetiltak for å hindre spredning av klassisk 
skrapesyke til andre drøvtyggerbesetninger gjennom fôr.

6) For å garantere samme sikkerhetsnivå for importert melk 
og importerte melkeprodukter fra sauer og geiter bør 
tilsvarende tiltak gjelde for import til Fellesskapet.

7) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 103/2009

av 3. februar 2009

om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*)

2015/EØS/49/08
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

I vedlegg VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg VII kapittel A gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2. Dersom det er mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit på en driftsenhet i en medlemsstat, 
skal det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre sauer og geiter på denne 
driftsenheten til resultatene av de bekreftende undersøkelsene foreligger. Dersom det kan dokumenteres 
at den driftsenheten der dyret oppholdt seg da det oppstod mistanke om forekomst av TSE, antakelig 
ikke er den driftsenheten der dyret kan ha blitt utsatt for TSE, kan vedkommende myndighet beslutte 
at andre driftsenheter eller bare den utsatte driftsenheten, skal settes under offentlig tilsyn, avhengig 
av tilgjengelige epidemiologiske opplysninger. Melk og melkeprodukter fra sauer og geiter på den 
driftsenheten som er satt under offentlig tilsyn, som befinner seg i denne driftsenheten fra datoen da 
mistanke om forekomst av TSE oppstår, til resultatene av de bekreftende undersøkelsene foreligger, skal 
brukes bare på denne driftsenheten.»

b) I nr. 2.3 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) skal lyde:

«a) dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene fra en ringprøve foretatt i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav c), avliving og fullstendig destruering 
av alle dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte 
strekpunkt. Melk og melkeprodukter fra dyrene som skal destrueres, som befinner seg på driftsenheten 
mellom datoen da det ble bekreftet at BSE ikke kan utelukkes, og datoen for fullstendig destruering av 
dyrene, skal destrueres.»

ii) Bokstav b) i) og ii) skal lyde:

«i) avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen 
nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt. Dersom den bekreftede forekomsten av TSE er 
klassisk skrapesyke, skal melk og melkeprodukter som stammer fra dyrene som skal destrueres, og 
som befant seg på driftsenheten mellom datoen da tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, og 
datoen for fullstendig destruering av dyrene, ikke brukes til fôring av drøvtyggere, med unntak av 
drøvtyggere på den berørte driftsenheten. Markedsføring av slike produkter som fôr til andre dyr enn 
drøvtyggere skal begrenses til den berørte medlemsstatens territorium. Handelsdokumentet som følger 
forsendelser av slike produkter, og all emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig 
merket med teksten «Skal ikke brukes til fôring av drøvtyggere.» Bruk og lagring av fôrvarer som 
inneholder slike produkter, skal være forbudt på driftsenheter der det holdes drøvtyggere. Fôr i løs 
vekt som inneholder slike produkter, skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer 
drøvtyggerfôr. Dersom slike kjøretøyer senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de 
rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er godkjent av vedkommende myndighet, for å unngå 
krysskontaminering.

Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,

eller

ii) avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen 
nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt

– avlsværer med genotypen ARR/ARR,

– avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel og, dersom disse avlssøyene er drektige 
når undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres genotype etterkommer 
kravene i dette strekpunkt,

– sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,
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– sauer og geiter som er yngre enn tre måneder og som er beregnet bare på slakting, dersom 
vedkommende myndighet bestemmer det.

Dersom den bekreftede forekomsten av TSE er klassisk skrapesyke, skal melk og melkeprodukter 
som stammer fra dyrene som skal destrueres, og som befant seg på driftsenheten mellom datoen 
da tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, og datoen for fullstendig destruering av dyrene, 
ikke brukes til fôring av drøvtyggere, med unntak av drøvtyggere på den berørte driftsenheten. 
Markedsføring av slike produkter som fôr til andre dyr enn drøvtyggere skal begrenses til den berørte 
medlemsstatens territorium. Handelsdokumentet som følger forsendelser av slike produkter, og all 
emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med teksten «Skal ikke brukes 
til fôring av drøvtyggere.» Bruk og lagring av fôrvarer som inneholder slike produkter, skal være 
forbudt på driftsenheter der det holdes drøvtyggere. Fôr i løs vekt som inneholder slike produkter, 
skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer drøvtyggerfôr. Dersom slike kjøretøyer 
senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er 
godkjent av vedkommende myndighet, for å unngå krysskontaminering.

Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,».

iii) bokstav f) skal lyde:

«f) når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav eller 0, eller når det anses 
som nødvendig for å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å utsette destrueringen av dyrene 
omhandlet i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii) i opptil fem avlsår, forutsatt at det ikke finnes noen andre 
avlsværer på driftsenheten enn avlsværer med genotypen ARR/ARR.

Når det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av melk beregnet på markedsføring, kan 
imidlertid destrueringen av dyrene utsettes i høyst 18 måneder.»

2. I vedlegg IX kapittel D skal del B lyde:

«DEL B

Krav til hygienesertifikater

Ved import av animalske biprodukter fra storfe, sauer og geiter samt bearbeidede produkter framstilt av disse, nevnt 
i del A i dette kapittel, skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer at

a) de animalske biproduktene verken inneholder eller er framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i 
vedlegg V, eller av mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter,

b) dyrene som de animalske biproduktene er framstilt av, ikke er slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i 
kraniehulrommet eller avlivet med samme metode, og heller ikke er slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av 
sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller

c) de animalske biproduktene verken inneholder eller er framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter 
enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet 
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.

Ved import av animalske biprodukter og bearbeidede produkter som er nevnt i del A i dette kapittel, og som 
inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, skal det dessuten framlegges et hygienesertifikat 
som samsvarer med modellen i kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002, og der følgende 
attestasjon er tilføyd etter nr. 6:

«7. Med hensyn til TSE gjelder følgende:

(2)  Enten når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder 
melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene 
stammer fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet 
der det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i 
de siste tre årene har oppfylt følgende krav:

i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.
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ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav 
g) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og

– alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 
med genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-
allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i 
driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) 
og ii).

(2)  eller når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som 
inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en 
medlemsstat oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 546/2006, har de sauene og geitene 
som disse produktene stammer fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd 
vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn 
av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav:

i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav 
g) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og

– alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 
med genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-
allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i 
driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) 
og ii).»

_________________
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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. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 32 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt 
rammeregler for innsamling, bruk og disponering av 
animalske biprodukter.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 
3. februar 2006 om overgangsbestemmelser i henhold 
til forordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til 
innsamling, transport, bruk og disponering av tidligere 
næringsmidler(2) er det fastsatt en rekke overgangstiltak 
som utløper 31. juli 2009.

3) Kommisjonen har vedtatt et forslag til revisjon av 
forordning (EF) nr. 1774/2002(3). Regelgiverne vurderer 
nå dette forslaget, og reglene for tidligere næringsmidler 
samt de tilgjengelige vitenskapelige bevis for risikoene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 32 av 4.2.2006, s. 13.
(3) KOM(2008) 345, endelig utgave av 10. juni 2008.

 forbundet med slike animalske biprodukter, vil i den 
forbindelse bli vurdert. Gyldighetstiden for de nåværende 
overgangstiltakene bør derfor forlenges, slik at de 
nåværende reglene for tidligere næringsmidler forblir 
gjeldende til nye regler vedtas.

4) På bakgrunn av Kommisjonens foreslåtte 
ikrafttredelsesdato for en revidert forordning om 
animalske biprodukter bør gyldighetstiden for forordning 
(EF) nr. 197/2006 forlenges til 31. juli 2011.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 197/2006 endres «31. juli 
2009» til «31. juli 2011».

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 129/2009

av 13. februar 2009

om endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med hensyn til gyldighetstiden for overgangstiltakene 
for tidligere næringsmidler(*)

2015/EØS/49/09

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

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 5 nr. 3 tredje ledd 
og artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati (BSE) hos dyr. Det er fastsatt 
i forordningen at hver medlemsstat skal gjennomføre 
et årlig program for overvåking av TSE på grunnlag av 
aktiv og passiv overvåking.

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2) 
er det fastsatt regler for innsamling, transport, lagring, 
behandling, bearbeiding og bruk eller disponering av 
animalske biprodukter, for å hindre at disse produktene 
utgjør en risiko for dyrs eller menneskers helse.

3) I artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1774/2002 
er det fastsatt framgangsmåter for disponering av 
kategori 1-materiale som definert i forordningens 
artikkel 2 nr. 1 bokstav b).

4) I kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt regler for overvåking av storfe 
samt tiltak som skal treffes etter at dyrene er undersøkt.

5) I henhold til disse reglene skal alle kroppsdeler av et 
dyr som er undersøkt for bovin spongiform encefalopati 
(BSE), herunder huden, holdes under offentlig kontroll 
til det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med 
mindre de disponeres ved hjelp av to av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1774/2002. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2009, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

Likeledes skal alle kroppsdeler av et dyr med et positivt 
eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, 
disponeres ved hjelp av de samme framgangsmåtene.

6) I forordning (EF) nr. 1774/2002 gis det mulighet for å 
godkjenne ytterligere framgangsmåter for disponering av 
kategori 1-materiale på bakgrunn av utviklingen innen 
vitenskapelig kunnskap. Slike alternative framgangsmåter 
er godkjent og fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 92/2005(3).

7) Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk 
bør kapittel A del I nr. 6.3 og 6.4 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001 endres for også å omfatte 
disse ytterligere framgangsmåtene for disponering.

8) I kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt regler for prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser for å påvise forekomst av TSE.

9) I henhold til disse reglene er den første diagnostiske 
metoden som skal brukes for å bekrefte et klinisk 
tilfelle der det er mistanke om BSE, en histopatologisk 
undersøkelse, som er den metoden som anbefales i 
en tidligere utgave av Manual for diagnostic tests 
and vaccines for terrestrial animals fra Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE) (heretter kalt «håndboken»).

10) I den seneste utgaven av håndboken, som ble vedtatt i mai 
2008, betraktes den histopatologiske undersøkelsen ikke 
lenger som den diagnostiske metoden som bør brukes 
som referanse ved undersøkelse av dyr som er mistenkt 
for å være smittet med BSE. I henhold til håndboken 
kan immunhistokjemiske og immunokjemiske metoder, 
herunder hurtigprøver, nå brukes for dette formål. 
Fellesskapets referanselaboratorium for TSE anser det 
relevant og vitenskapelig forsvarlig å bruke samme 
framgangsmåte ved undersøkelse av sauer og geiter som 
er mistenkt for å være smittet med TSE.

11) De metoder og protokoller som skal brukes ved aktiv 
BSE-overvåking av storfe, bør derfor endres for å 
avspeile den seneste endringen av håndboken.

(3) EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 162/2009

av 26. februar 2009

om endring av vedlegg III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*)
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12) I kapittel C nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at det skal utføres 
ytterligere undersøkelser av positive tilfeller av 
skrapesyke hos sauer og geiter for å avdekke eventuell 
forekomst av BSE.

13) I sin uttalelse av 26. oktober 2005 om klassifisering av 
tilfeller av atypisk overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) hos småfe(1) erklærer Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet at tilfeller av atypisk 
skrapesyke klart kan skilles fra BSE.  Fellesskapets 
referanselaboratorium for TSE framholder dessuten i 
sine retningslinjer(2) at dersom et TSE-tilfelle bekreftes 
å være et tilfelle av atypisk skrapesyke, er det ikke behov 
for ytterligere undersøkelser.

14) Diagnostiserte tilfeller av atypisk skrapesyke bør derfor 
unntas fra kravet om ytterligere undersøkelser fastsatt i 
kapittel C nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001.

15) I kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt en liste over hurtigprøver som 
er godkjent for overvåking av TSE hos storfe, sauer og 
geiter.

16) Handelsbetegnelsen på noen av de nåværende godkjente 
TSE-prøvene er nylig blitt endret. Av klarhetshensyn bør 
disse endringene avspeiles i vedlegg X kapittel C nr. 4.

17) Dessuten finnes ikke lenger de selskapene som tidligere 
framstilte visse hurtigprøver. Andre selskaper som 
framstiller hurtigprøver, har ikke oversendt detaljerte 
opplysninger om sitt kvalitetssystem til Fellesskapets 
referanselaboratorium for kontroll. Andre hurtigprøver er 
blitt trukket tilbake fra markedet.

(1) The EFSA Journal (2005) 276, s. 1-30.
(2) http://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.

pdf

18) Listen i kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 over hurtigprøver som er godkjent for 
overvåking av BSE og TSE, bør derfor endres.

19) Av hensyn til klarheten og rettsikkerheten bør ordlyden 
i overskriften til nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X kapittel 
C endres slik at den stemmer overens med det allmenne 
anvendelsesområdet til vedlegg X kapittel C nr. 3.2, som 
gjelder laboratorieundersøkelser for å påvise TSE hos 
sauer og geiter.

20) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III og X til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I vedlegg III og X til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg III kapittel A del I skal nr. 6.3 og 6.4 lyde:

«6.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til 
det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 4 nr. 2 
bokstav a), b) eller e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

6.4. Alle kroppsdeler, herunder huden, til et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, skal 
disponeres i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a), b) eller e) i forordning (EF) nr. 1774/2002, bortsett fra 
materiale som skal beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III).»

2. I vedlegg X kapittel C gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3.1 skal bokstav a) og b) lyde:

«a) Tilfeller under mistanke

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, 
skal umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder og 
protokoller som er fastsatt i siste utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse,

v) kombinasjon av hurtigprøver i henhold til tredje ledd.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke og, dersom resultatet 
er usikkert eller positivt, til etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra Fellesskapets 
referanselaboratorium og forutsatt at

i) den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og

ii) en av de to hurtigprøvene er Western blot, og

iii) den andre hurtigprøven

– omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve,

– er av en annen type enn prøven som brukes til den første undersøkelsen, og

iv) dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og oversendes det 
nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og

v) dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, 
prøven undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske 
undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal 
dyret anses som et positivt BSE-tilfelle.
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b) BSE-overvåking

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III 
kapittel A del I, skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve.

Dersom resultatet av hurtigprøven er usikkert eller positivt, skal prøven umiddelbart gjennomgå 
bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder og protokoller som er fastsatt i siste 
utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse,

v) kombinasjon av hurtigprøver i henhold til fjerde ledd.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen og, dersom resultatet er usikkert eller positivt, 
til etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra Fellesskapets referanselaboratorium og 
forutsatt at

i) den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og

ii) en av de to hurtigprøvene er Western blot, og

iii) den andre hurtigprøven

– omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve,

– er av en annen type enn prøven som brukes til den første undersøkelsen, og

iv) dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og oversendes det 
nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og

v) dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, 
prøven undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske 
undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Et dyr skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av hurtigprøven er positivt eller usikkert, og 
resultatet av minst én av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt.»

b) I nr. 3.2 skal bokstav a) lyde:

«a) Tilfeller under mistanke

Prøver fra sauer og geiter som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 12 nr. 2, skal umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende 
metoder og protokoller som er fastsatt i siste utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.
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Hurtigprøver kan brukes til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke. Slike prøver kan ikke 
brukes til etterfølgende bekreftelse.

Dersom resultatet av hurtigprøven som brukes til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke, 
er positivt eller usikkert, skal prøven gjennomgå en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første 
ledd punkt i)-iv). Dersom den histopatologiske undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er 
usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre 
bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal 
dyret anses som et positivt TSE-tilfelle, og det skal utføres en ytterligere undersøkelse i samsvar med 
bokstav c).»

c) I nr. 3.2 skal overskriften til bokstav c) lyde:

«c) Ytterligere undersøkelse av positive TSE-tilfeller»

d) I nr. 3.2 bokstav c) skal punkt i) lyde:

«i) Første molekylære undersøkelse med skjelnende immunoblot-metode

Prøver fra kliniske tilfeller under mistanke og fra dyr som er undersøkt i samsvar med vedlegg III kapittel A 
del II nr. 2 og 3, som etter undersøkelsene nevnt i bokstav a) eller b) anses som positive TSE-tilfeller, 
men ikke er tilfeller av atypisk skrapesyke, eller som viser egenskaper som etter prøvingslaboratoriets 
vurdering gjør det nødvendig med undersøkelse, skal sendes til videre undersøkelse med en første 
molekylær typebestemmelse til:

– Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31 avenue 
Tony Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon Cedex, Frankrike,

– Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Det 
forente kongerike, eller

– et laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet, som med godt resultat har gjennomgått 
egnethetsprøving i bruken av en metode for molekylær typebestemmelse, organisert av Fellesskapets 
referanselaboratorium.»

e) I nr. 3.2 bokstav c) ii) endres «skrapesyke» til «TSE».

f) Nr. 4 skal lyde:

«4. Hurtigprøver

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av BSE hos storfe:

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western-prøve),

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk 
ved hjelp av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, 
automatisert prøvetillaging),

– mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3),

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE SAP Detection 
kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Purification kit (Bio-Rad 
TeSeE-hurtigprøve),

– mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med 
monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve),
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– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test 
Kit, EIA),

– immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 
påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP),

– tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som 
finnes i fullt utfoldet PrPSc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

– ELISA-prøve (Sandwich-metoden) for påvisning av proteinase K-resistent PrPSc (Roche Applied 
Science PrionScreen).

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter:

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE SAP Detection 
kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Purification kit (Bio-Rad 
TeSeE-hurtigprøve),

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE Sheep/
Goat Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat 
Purification kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve),

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk med 
bruk av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer TSE Kit versjon 2.0),

– mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3),

– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen-
Scrapie Test Kit, EIA),

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

– mikroplatebasert kjemiluminescent immuniserende analyse for påvisning av proteinase K-resistent 
PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

I alle disse prøvene må vevsprøven som brukes, være i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Produsentene av hurtigprøvene må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Fellesskapets 
referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge 
prøveprotokollene for Fellesskapets referanselaboratorium.

Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Fellesskapets 
referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Fellesskapets referanselaboratorium 
konkluderer med at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Denne 
konklusjonen skal meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.»

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på 
produksjon og omsetning av levende dyr og produkter 
av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på 
eksport av disse.

2) I henhold til artikkel 7 nr. 1 og 2 i forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det forbudt å bruke animalske proteiner 
i fôrvarer til drøvtyggere og andre dyr. I vedlegg IV til 
forordningen er det fastsatt unntak fra dette forbudet.

3) Ved kommisjonsdirektiv 2003/126/EF av 23. desember 
2003 om analysemetoden for bestemmelse av 
bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med 
offentlig kontroll av fôrvarer(2) er det fastsatt at offentlig 
analyse av fôr med sikte på offentlig å kontrollere 
forekomst av, identifisering av og/eller anslag over 
mengden av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr, 
skal foretas i samsvar med nevnte direktiv.

4) For dette formål har Fellesskapets referanselaboratorium 
for påvisning av animalske proteiner i fôr (CRA-W) 
innenfor rammen av sitt årlige arbeidsprogram utført 
egnethetsprøving av laboratorier, som har vist at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2009, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 78.

laboratoriene effektivt kan påvise små mengder animalske 
bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av den analysemetoden 
som er beskrevet i direktiv 2003/126/EF.

5) Denne forbedringen av laboratorienes prestasjoner 
har ført til at det er påvist utilsiktet forekomst av 
beinsplinter, særlig i rot- og knollvekster. I henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å 
sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(3), 
skal det treffes egnede tiltak ved manglende overholdelse, 
som kan omfatte destruering av sendingen.

6) I del II punkt A bokstav d) i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 999/2001 er det fastsatt et unntak fra forbudet 
i forordningens artikkel 7 nr. 1 og 2 som innebærer at 
medlemsstatene etter påvisning av beinsplinter kan tillate 
fôring av produksjonsdyr med rot- og knollvekster og 
fôrvarer som inneholder slike produkter, dersom det er 
foretatt en gunstig risikovurdering.

7) Det er påvist at forurensing fra miljøet med for eksempel 
beinsplinter ikke kan unngås under innhøsting av 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse. Følgelig bør 
unntaket for rot- og knollvekster fastsatt i del II punkt A 
bokstav d) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 
utvides til under visse omstendigheter å omfatte alle 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse.

8) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 163/2009

av 26. februar 2009

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)

2015/EØS/49/11
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I del II i vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 999/2001 skal 
punkt A bokstav d) lyde:

«d) fôring av produksjonsdyr med fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse og fôrvarer som inneholder slike 
produkter, kan etter påvisning av en ubetydelig mengde 

beinsplinter tillates av medlemsstatene dersom det er 
foretatt en gunstig risikovurdering. Risikovurderingen 
skal minst omfatte mengden av forurensning og den 
mulige forurensningskilden samt sendingens endelige 
bestemmelsessted.»

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, 26. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes egnede og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå, for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) Forordning (EF) nr. 2160/2003 får ikke anvendelse på 
primærproduksjon som er beregnet på privat bruk eller 
på å leveres av produsenten som råvarer i små mengder 
direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som 
leverer råvarene direkte til forbrukerne. I henhold til 
nevnte forordning skal slik direkte levering omfattes av 
nasjonale bestemmelser som sikrer at formålene med 
forordning (EF) nr. 2160/2003 oppnås.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det 
fastsettes et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av alle salmonellaserotyper som er av betydning 
for menneskers helse, hos broilere og kalkuner 
på primærproduksjonsnivå. Det er også fastsatt i 
forordningen at fellesskapsmålet skal omfatte definisjon 
av det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere at målet er nådd.

4) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007(2) 
gjennomføres forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn 
til fastsettelse av et fellesskapsmål for reduksjon av 
prevalensen av visse arter av salmonella hos broilere på 
primærproduksjonsnivå. I samme forordning fastsettes 
også det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere framdriften i arbeidet for å nå fellesskapsmålet. 
Dette prøveprogrammet skal anvendes fra 1. januar 2009.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2009, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21.

5) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008(3) 
gjennomføres forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn 
til fastsettelse av et fellesskapsmål for reduksjon av 
prevalensen av visse arter av salmonella hos kalkuner på 
primærproduksjonsnivå. I samme forordning fastsettes 
også det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere framdriften i arbeidet for å nå fellesskapsmålet. 
Dette prøveprogrammet skal anvendes fra 1. januar 2010.

6) Forordning (EF) nr. 2160/2003 får ikke anvendelse 
på visse typer primærproduksjon. Den får imidlertid 
anvendelse på flokker av broilere og kalkuner når ferskt 
kjøtt fra slike flokker er beregnet på å leveres i små 
mengder av produsenten til sluttforbrukeren eller til 
lokale detaljister som leverer slikt ferskt kjøtt direkte til 
sluttforbrukeren. I henhold til prøveprogrammene fastsatt 
i forordning (EF) nr. 646/2007 og (EF) nr. 584/2008 bør 
derfor slikt fjørfe gjennomgå obligatorisk kontroll før 
slakting.

7) Kontroll av slike flokker av broilere og kalkuner medfører 
praktiske vanskeligheter for produsenter med svært få 
dyr, ettersom det krever fortløpende kontroll før slakting. 
Dette kan blant annet føre til avbrudd i salget fordi 
resultatene av kontrollen må foreligge før slaktingen.

8) For å unngå at risikoen for menneskers helse øker på 
grunn av avvik fra forpliktelsen om løpende kontroll 
av slike flokker, bør medlemsstatene fastsette nasjonale 
bestemmelser om produsentens levering av ferskt kjøtt 
som sikrer at formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 
oppnås.

9) Som et overgangstiltak bør derfor flokker av broilere 
og kalkuner utelukkes fra virkeområdet til forordning 
EF nr. 2160/2003 når ferskt kjøtt fra slike flokker er 
beregnet på å leveres i små mengder av produsenten til 
sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer 
slikt ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren.

10) Da slik levering sjelden forekommer om vinteren, bør 
overgangstiltaket få anvendelse fra våren 2009.

(3) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 199/2009

av 13. mars 2009

om et overgangstiltak som gir unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
med hensyn til direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av broilere og kalkuner(*)

2015/EØS/49/12
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11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2160/2003 får nevnte forordning ikke anvendelse på 
flokker av broilere og kalkuner når ferskt kjøtt fra slike flokker, 
som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004(1), er beregnet utelukkende 
på å leveres i små mengder til:

a) sluttforbrukeren, eller

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

b) lokale detaljister som leverer slikt ferskt kjøtt direkte til 
sluttforbrukeren.

2. Medlemsstatene skal fastsette nasjonale bestemmelser 
om produsentens levering av ferskt kjøtt som nevnt i nr. 1, som 
sikrer at formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 oppnås.

Artikkel 2

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

Den skal anvendes i et tidsrom på tre år.

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

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 5 nr. 6 og 
artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes egnede og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå, for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 gjelder særlige 
krav for avlsflokker av Gallus gallus når en analyse av 
prøver viser forekomst av Salmonella enteritidis eller 
Salmonella typhimurium i slike flokker. Formålet med 
disse kravene er å hindre spredning av infeksjoner i 
produksjonskjeden for egg og broilerkjøtt, det vil si fra 
avlsfjørfeet til dets avkom. Tilsvarende krav bør gjelde for 
kalkunproduksjon for å hindre overføring av infeksjoner 
i produksjonskjeden for kalkunkjøtt. Forordning (EF) 
nr. 2160/2003 bør derfor endres.

3) 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 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 19.3.2009, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.

salmonellaserotyper i flokker av avlsfjørfe av arten Gallus 
gallus(2) er det fastsatt et fellesskapsmål for reduksjon 
av prevalensen av visse arter av salmonella i avlsflokker 
av Gallus gallus. I vedlegget til forordningen fastsettes 
dessuten det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere om fellesskapsmålet er nådd.

4) I henhold til artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1003/2005 
skal Kommisjonen ta fellesskapsmålet opp til 
ny vurdering på grunnlag av resultatene fra det 
første året med gjennomføring av de nasjonale 
bekjempelsesprogrammene som er godkjent i samsvar 
med forordning (EF) nr. 2160/2003. Det første året med 
gjennomføring av programmene var 2007.

5) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking 
av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer(3) har 
medlemsstatene oversendt Kommisjonen resultatene av 
sin overvåking for 2007. På bakgrunn av disse resultatene 
synes det ikke nødvendig å endre fellesskapsmålet.

6) Med henblikk på en effektiv ressursfordeling bør 
medlemsstater som har nådd fellesskapsmålet, tillates å 
redusere antallet offentlige kontroller. Forordning (EF) 
nr. 1003/2005 bør derfor endres.

7) En ny undersøkelse av prøveprogrammet fastsatt i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 har vist 
at det har vært vanskelig å følge instruksjonene for 
prøvetaking, og at det har framkommet nye opplysninger 
om påvisningsmetodenes følsomhet. Prøveprogrammet 
bør derfor endres.

8) Forordning (EF) nr. 2160/2003 og 1003/2005 bør derfor 
endres.

(2) EUT L 170 av 1.7.2005, s. 12.
(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 213/2009

av 18. mars 2009

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) 
nr. 1003/2005 med hensyn til bekjempelse og påvisning av salmonella i avlsflokker av Gallus gallus 

og kalkuner(*)

2015/EØS/49/13
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal 
overskriften og nr. 1 lyde:

«C. Særlige krav til avlsflokker av Gallus gallus og 
avlskalkuner

1. Tiltakene nevnt i nr. 3-5 skal treffes når analysen av 
prøver som er tatt i samsvar med del B eller i samsvar 
med prøveprogrammene omhandlet i vedleggene 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005(1) 

  og (EF) nr. 584/2008(2), viser at det forekommer 
Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i 
en avlsflokk av Gallus gallus eller avlskalkuner under 
omstendighetene nevnt i nr. 2.»
_______________
(1) EUT L 170 av 1.7.2005, s. 12.
(2) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3.

Artikkel 2

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 erstattes med 
teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3

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

Imidlertid får artikkel 2 anvendelse fra 1. april 2009 og  
artikkel 1 fra 1. januar 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

‹‹VEDLEGG

Prøveprogram som er nødvendig for å kontrollere at fellesskapsmålet for reduksjon av Salmonella enteritidis, 
Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium og Salmonella virchow i voksne avlsflokker av 

Gallus er nådd

1. UTVALGSGRUNNLAG

 Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle avlsflokker av voksent tamfjørfe (Gallus gallus) på minst 250 fugler (heretter 
kalt «avlsflokker»).

2. OVERVÅKING AV AVLSFLOKKER

2.1. Sted, hyppighet og status for prøvetakingen

Det skal tas prøver av avlsflokker på den driftsansvarliges initiativ og innenfor rammen av offentlig kontroll.

2.1.1. Prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ

Prøvetakingen skal finne sted annenhver uke på det av følgende steder som vedkommende myndighet 
utpeker:

a) i rugeriet, eller

b) i driftsenheten.

Vedkommende myndighet kan beslutte å anvende ett av alternativene nevnt i bokstav a) og b) 
på hele prøveprogrammet for alle avlsflokker av broilere, og ett av alternativene for avlsflokker av 
verpehøner. I driftsenheter som hovedsakelig eksporterer rugeegg til eller handler med rugeegg med 
andre medlemsstater, skal prøvetakingen under alle omstendigheter skje i driftsenheten. Vedkommende 
myndighet skal innføre en framgangsmåte som sikrer at analyselaboratoriet umiddelbart underretter 
vedkommende myndighet dersom det under prøvetaking som utføres på den driftsansvarliges initiativ, 
påvises serotyper av salmonella som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 (heretter kalt «relevant salmonella»). Det 
er fortsatt den driftsansvarliges og analyselaboratoriets ansvar å melde fra i rett tid om påvisning av 
salmonella, herunder serotypen.

Dersom fellesskapsmålet er nådd i minst to sammenhengende kalenderår, kan vedkommende myndighet 
som unntak beslutte at prøvetakingen i driftsenheten begrenses til hver tredje uke. Vedkommende 
myndighet kan beslutte å gå tilbake til et intervall på to uker mellom prøvetakingene dersom det påvises 
en positiv flokk i driftsenheten og/eller i andre tilfeller der den finner det hensiktsmessig.

2.1.2. Prøvetaking innenfor rammen av offentlig kontroll

Med forbehold for vedlegg II del C nr. 2 i forordning (EF) nr. 2160/2003 skal den offentlige prøvetakingen 
omfatte følgende:

2.1.2.1. Dersom prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ finner sted i rugeriet:

a) rutinemessig prøvetaking hver 16. uke i rugeriet, og

b) rutinemessig prøvetaking i driftsenheten to ganger i løpet av produksjonssyklusen: første 
gang innen fire uker etter overflytting til eggleggingsfase eller eggleggingsenhet, og annen 
gang mot slutten av eggleggingsfasen, tidligst åtte uker før slutten av produksjonssyklusen,

c) bekreftende prøvetaking i driftsenheten når relevant salmonella er påvist ved prøvetaking 
i rugeriet.

2.1.2.2. Dersom prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ finner sted i driftsenheten, skal 
rutinemessig prøvetaking gjennomføres tre ganger i løpet av produksjonssyklusen:

a) innen fire uker etter overflytting til eggleggingsfase eller eggleggingsenhet,

b) mot slutten av eggleggingsfasen, tidligst åtte uker før slutten av produksjonssyklusen,
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c) under produksjonen, på et tidspunkt med tilstrekkelig avstand til prøvetakingene nevnt i 
bokstav a) og b).

2.1.2.3. Som unntak fra nr. 2.1.2.1 og 2.1.2.2 og dersom fellesskapsmålet er nådd i minst to 
sammenhengende kalenderår, kan vedkommende myndighet erstatte den rutinemessige 
prøvetakingen med prøvetaking

a) én gang i løpet av produksjonssyklusen i driftsenheten, og én gang om året i rugeriet, eller

b) to ganger med tilstrekkelig mellomrom i løpet av produksjonssyklusen i driftsenheten.

Prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte prøvetaking på initiativ fra den 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket.

2.2. Prøvetakingsprotokoll

2.2.1. Prøvetaking i rugeriet

Det skal tas minst én prøve fra hver avlsflokk ved hver prøvetaking. Prøvetakingen bør skje på en 
klekkedag da det er tilgang på prøver fra alle avlsflokker, og alt materiale fra alle klekkeapparater som 
det tas ut klekkede kyllinger fra på prøvetakingsdagen, bør utgjøre en forholdsmessig andel av prøvene. 
Dersom det er mer enn 50 000 egg fra én flokk i klekkeapparatene, skal det tas ytterligere en prøve fra 
den flokken.

Prøven skal minst omfatte:

a) én samleprøve av klekkepapir med synlig avføring tilfeldig utvalgt fra fem atskilte klekkekurver 
eller steder i klekkeapparatet, slik at prøven omfatter et areal på minst 1 m2. Dersom rugeeggene fra 
en avlsflokk fyller mer enn ett klekkeapparat, skal det imidlertid tas en slik samleprøve fra hvert av 
opptil fem klekkeapparater, eller

b) én prøve tatt med en eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2 
fra hele bunnen av minst fem klekkekurver umiddelbart etter at kyllingene er tatt ut, eller fra dun fra 
fem steder, herunder fra gulvet, i hvert av opptil fem klekkeapparater med klekkede egg fra flokken, 
idet det sikres at det tas minst én prøve fra hver flokk som eggene stammer fra, eller

c) 10 g knekte eggeskall som tas fra opptil 25 atskilte klekkekurver (dvs. en utgangsprøve på 250 g) i 
opptil fem klekkeapparater med klekkede egg fra flokken, og som knuses og blandes til en delprøve 
på 25 g.

Framgangsmåten i bokstav a), b) og c) skal følges både ved prøvetaking på den driftsansvarliges 
initiativ og ved offentlig prøvetaking. Det er ikke obligatorisk å inkludere et klekkeapparat med egg 
fra forskjellige flokker dersom minst 80 % av eggene kommer fra andre klekkeapparater som det tas 
prøver fra.

2.2.2. Prøvetaking i driftsenheten

2.2.2.1. Rutinemessig prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ

Prøvetakingen skal hovedsakelig bestå av avføringsprøver og skal ta sikte på å påvise en 
prevalens på 1 % i flokken med en pålitelighetsgrense på 95 %. For dette formål skal prøvene 
bestå av ett av følgende:

a) Samleprøver av avføring som hver består av atskilte prøver av fersk avføring som hver 
veier minst 1 g og er tilfeldig tatt fra en rekke steder i fjørfehuset der flokken holdes, eller 
fra hver gruppe av fjørfehus i driftsenheten der flokken holdes, dersom flokken har fri 
adgang til mer enn ett fjørfehus i en bestemt driftsenhet. Avføringen kan samles for analyse 
i minst to samleprøver. 
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Det skal tas atskilte avføringsprøver fra følgende antall steder for å danne en samleprøve:

Antall fugler i flokken Antall avføringsprøver som skal tas i flokken

250-349 200

350-449 220

450-799 250

800-999 260

1000 eller flere 300

b) Sokkeprøver og/eller støvprøver:

Overtrekkssokkene skal være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. 
«Sokker» av gasbind kan også brukes.

Overtrekkssokkenes overflate skal fuktes med et egnet fortynningsmiddel (f.eks. sterilt 
vann eller 0,8 % natriumklorid og 0,1 % pepton i sterilt avionisert vann, eller et annet 
fortynningsmiddel som er godkjent av vedkommende myndighet).

Den som tar prøven, skal gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative 
prøver fra alle deler av fjørfehuset eller den berørte sektoren, herunder arealer dekket med 
strø og arealer med spaltegulv, forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet. Prøvetakingen 
skal omfatte alle innhegninger i hvert fjørfehus. Når prøvetakingen i den valgte sektoren 
er fullført, skal overtrekkssokkene tas forsiktig av, slik at materialet som sitter fast på dem, 
ikke faller av.

Prøvene skal omfatte:

i) fem par sokkeprøver som hvert dekker omtrent 20 % av fjørfehusets areal, og som for 
analyse kan samles til minst to samleprøver, eller

ii) minst ett par sokkeprøver som dekker hele fjørfehusets areal, samt en støvprøve 
som samles inn fra overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Denne 
støvprøven skal tas ved hjelp av én eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet 
overflateareal på minst 900 cm2.

c) For avlsflokker i bur kan prøvene bestå av naturlig blandet avføring fra gjødselbånd, 
gjødselskraper eller gjødselkjellere, avhengig av type fjørfehus. To prøver på minst 150 g 
skal samles inn og analyseres hver for seg:

i) gjødselbånd under hver rekke av bur som kjøres regelmessig og tømmes i en 
transportskrue eller på et transportbånd,

ii) et system med gjødselkjeller der deflektorer under burene skraper gjødselen ned i 
gjødselkjelleren under fjørfehuset,

iii) et system med gjødselkjeller i et trappebursystem der burene er forskjøvet i forhold til 
hverandre, og avføringen faller direkte ned i gjødselkjelleren.

Et fjørfehus inneholder vanligvis et hyllesystem med bur i flere rader. Samleprøven skal 
inneholde blandet avføring fra hver enkelt rad. To samleprøver skal tas fra hver flokk som 
beskrevet i tredje til sjette ledd nedenfor.
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I systemer med bånd eller skraper skal disse kjøres på prøvetakingsdagen før prøvetakingen 
påbegynnes.

I systemer med deflektorer under burene og skraper skal det samles inn blandet avføring som 
sitter fast på skrapen etter at den er kjørt.

I trappebursystemer uten bånd eller skraper er det nødvendig å samle inn blandet avføring fra 
gjødselkjelleren.

I gjødselbåndsystemer skal det samles inn blandet avføring fra den enden av båndene der 
gjødselen tømmes.

2.2.2.2. Offentlig prøvetaking

a) Rutinemessig prøvetaking skal gjennomføres som beskrevet i nr. 2.2.2.1.

b) Bekreftende prøvetaking når relevant salmonella er påvist ved prøvetaking i rugeriet, 
skal gjennomføres som beskrevet i nr. 2.2.2.1. Det kan samles inn ytterligere prøver med 
henblikk på eventuell påvisning av antimikrobielle eller bakterieveksthemmende stoffer på 
følgende måte: Fuglene velges tilfeldig fra hvert fjørfehus i driftsenheten, normalt opptil 
fem fugler fra hvert fjørfehus, med mindre myndigheten anser det nødvendig å ta prøver 
fra flere fugler. Dersom infeksjonskilden ikke bekreftes, skal flokken eller dens avkom 
undersøkes for antimikrobiell resistens eller gjennomgå en ny bakteriologisk undersøkelse 
for salmonella før handelsrestriksjonene oppheves. Dersom det påvises antimikrobielle 
eller bakterieveksthemmende stoffer, skal salmonellainfeksjonen anses for å være 
bekreftet.

c) Tvilstilfeller

I unntakstilfeller der vedkommende myndighet har grunn til å betvile resultatet (falske 
positive eller falske negative resultater), kan den beslutte å gjenta undersøkelsene i 
samsvar med bokstav b).

3. UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1. Klargjøring av prøvene

3.1.1. Klekkepapir:

a) Legg prøven i 1 liter bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur, og bland forsiktig.

b) Fortsett dyrkingen av prøven ved hjelp av påvisningsmetoden beskrevet i nr. 3.2.

3.1.2. Sokkeprøver og støvprøver:

a) Sokkeprøvene og støvprøven (stoffsvaber) skal pakkes forsiktig ut, slik at avføringsmaterialet eller 
det løse støvet som sitter fast på dem, ikke faller av, og legges i 225 ml bufret peptonvann som 
er oppvarmet til romtemperatur. Sokkeprøvene og stoffsvaberen skal være helt dekket av bufret 
peptonvann, slik at det er tilstrekkelig med væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege 
seg bort fra prøven, og det kan derfor tilsettes mer bufret peptonvann om nødvendig. Sokkeprøvene 
og stoffsvaberen skal klargjøres hver for seg.

b) Dersom fem par sokkeprøver er samlet til to samleprøver, skal hver samleprøve legges i 225 ml 
bufret peptonvann, eller om nødvendig mer, slik at prøven er helt dekket og det er tilstrekkelig med 
væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven.

c) Rør om slik at prøven blir helt mettet, og fortsett dyrkingen etter påvisningsmetoden beskrevet i 
nr. 3.2.
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3.1.3. Andre avføringsprøver:

a) Avføringsprøvene skal samles og blandes grundig, og en delprøve på 25 g skal tas ut til dyrking.

b) Delprøven på 25 g skal legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur.

c) Prøven skal deretter dyrkes etter påvisningsmetoden beskrevet i nr. 3.2.

Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av relevante prøver til påvisning av salmonella, 
skal disse anvendes i stedet for ovennevnte bestemmelser om klargjøring av prøver.

3.2. Påvisningsmetode

Påvisningen av Salmonella spp. skal utføres i henhold til standarden EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007, «Fôr- og 
næringsmiddelmikrobiologi – Horisontal metode for påvisning av Salmonella spp. – Endringsblad A1: Tillegg 
D: Påvisning av Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver fra primærproduksjonsstadiet».

Når det gjelder sokkeprøver, støvprøver og andre avføringsprøver som er nevnt i nr. 3.1, er det mulig å samle 
inkubert anrikningsbuljong med bufret peptonvann med sikte på framtidig dyrking. I så fall inkuberes begge 
prøvene i bufret peptonvann som vanlig. Ta 1 ml inkubert buljong fra hver prøve, og bland grundig. Ta deretter 
0,1 ml av blandingen og inokuler MSRV-platene på vanlig måte.

Prøvene i bufret peptonvann skal ikke ristes, dreies rundt eller beveges på annen måte etter inkuberingen, da 
dette fører til at hemmende partikler frigjøres og den etterfølgende isoleringen i MSRV begrenses.

3.3. Serotypebestemmelse

Minst ett isolat fra hver positive prøve skal typebestemmes i henhold til Kaufmann-White-skjemaet.

4. RESULTATER OG RAPPORTERING

I forbindelse med kontrollen av om fellesskapsmålet er nådd, skal en avlsflokk anses som infisert dersom det er 
påvist relevant salmonella (bortsett fra vaksinestammer) i én eller flere avføringsprøver (eller dersom det foreligger 
en annen offentlig bekreftelse i medlemsstaten, i de relevante avføringsprøvene eller prøvene av fjørfeorganer) 
som er tatt i driftsenheten, selv om salmonella er påvist bare i støvprøven. Dette gjelder ikke i unntakstilfeller der 
en tvilsom påvisning av salmonella som er gjort under prøvetaking utført i driftsenheten på den driftsansvarliges 
initiativ, ikke er bekreftet ved offentlig prøvetaking.

For statistiske formål skal en infisert flokk telles bare én gang uansett hvor ofte salmonella er påvist i denne flokken 
i løpet av produksjonsperioden.

Rapporteringen skal omfatte:

a) en nærmere beskrivelse av valget av metode for prøvetakingen og typen prøver som er tatt,

b) antall eksisterende avlsflokker og antall avlsflokker som er undersøkt,

c) resultatet av undersøkelsene,

d) forklaringer av resultatene, særlig når det gjelder unntakstilfeller.»

______________
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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 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsatt at hver 
medlemsstat skal opprette et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter i samsvar med nevnte 
forordning.

2) Systemet omfatter fire elementer: identifikasjonsmerker 
for hvert dyr, ajourførte registre på hver enkelt driftsenhet, 
transportdokumenter og et sentralt register eller en 
elektronisk database. Kravene til disse elementene er 
fastsatt i vedlegget til forordningen.

3) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 21/2004 
kan dyr som skal slaktes før de er tolv måneder gamle, og 
som verken er beregnet på handel innenfor Fellesskapet 
eller eksport til tredjestater, identifiseres med en metode 
som oppfyller vilkårene i del A nr. 7 i vedlegget til 
forordningen. I noen tilfeller brukes imidlertid dyr som 
opprinnelig var beregnet på slakting, til avl på andre 
driftsenheter enn der de er født. Det bør derfor tillates 
at slike dyr identifiseres individuelt etter at de har forlatt 
driftsenheten der de er født, forutsatt at det enkelte dyr 
kan spores tilbake til denne.

4) I del C i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 er det 
fastsatt hvilke opplysninger transportdokumentet skal 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 20.8.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

inneholde. For at den individuelle identifikasjonskoden 
for hvert dyr skal kunne registreres i transportdokumentet, 
må hvert enkelt dyr avleses når dyrene sendes. Dyrene 
avleses så på nytt på driftsenheten de sendes til. For å 
redusere den administrative byrden bør det på visse vilkår 
tillates at dyrenes identifikasjonskode registreres på 
mottakerenheten i stedet for på avsenderenheten.

5) I henhold til artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 21/2004 
skal visse dyreholdere oppta fortegnelse over dyrene 
minst én gang i året. I del D i vedlegget til nevnte 
forordning er det fastsatt hvilke opplysninger den 
elektroniske databasen skal inneholde. Resultatet av 
fortegnelsen inngår blant disse opplysningene. For å 
redusere den administrative byrden bør det være tillatt å 
ikke registrere dette resultatet i de medlemsstater der den 
elektroniske databasen foruten opplysningene som kreves 
i henhold til del D i vedlegget, inneholder de individuelle 
identifikasjonskodene til hvert enkelt dyr som holdes på 
driftsenhetene.

6) Forordning (EF) nr. 21/2004 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 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. 759/2009

av 19. august 2009

om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse av et system for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter(*)

2015/EØS/49/14
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________

VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 gjøres følgende endringer:

1. I del A nr. 7 skal tredje ledd lyde:

«Dyr som er identifisert i samsvar med dette nummer, og som skal holdes til de er eldre enn tolv måneder eller er 
beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller eksport til tredjestater, må identifiseres i samsvar med nr. 1-4 for å 
sikre at hvert enkelt dyr kan spores helt tilbake til driftsenheten der det er født.»

2. I del C skal nr. 2 lyde:

«2. Fra 1. januar 2011 skal den individuelle identifikasjonskoden til hvert enkelt dyr som er identifisert i samsvar 
med del A nr. 1-6, registreres i transportdokumentet av dyreholderen på avsenderenheten før forflytningen 
finner sted.

For forflytninger som ikke omfatter handel innenfor Fellesskapet, kan vedkommende myndighet som unntak 
fra første ledd tillate at den individuelle identifikasjonskoden til hvert enkelt dyr registreres på mottakerenheten 
på vegne av dyreholderen på avsenderenheten, på følgende vilkår:

a) Dyrene transporteres ikke i samme transportmiddel som dyr fra andre driftsenheter, med mindre 
dyrepartiene er fysisk atskilt fra hverandre.

b) Vedkommende myndighet har godkjent at mottakerenheten registrerer dyrenes individuelle 
identifikasjonskoder på vegne av dyreholderen på avsenderenheten.

c) Det er truffet tiltak for å sikre at følgende skjer innen 48 timer etter at dyrene er sendt:

i) Hvert dyrs individuelle identifikasjonskode registreres i avsenderenhetens register i samsvar med del 
B nr. 2 bokstav a).

ii) Opplysningene om forflytningen oversendes vedkommende myndighet med henblikk på ajourføring 
av den elektroniske databasen i samsvar med del D nr. 2.»

3. I del D skal nr. 1 bokstav f) lyde:

«(f) resultatet av fortegnelsen over dyrene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 samt datoen da fortegnelsen ble opptatt, unntatt 
i medlemsstater der den sentrale elektroniske databasen inneholder den individuelle identifikasjonskoden til 
hvert enkelt dyr som holdes på en driftsenhet.»

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 61 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt visse krav til 
dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse. I 
disse reglene er det tatt hensyn til listen over eksotiske og 
ikke-eksotiske sykdommer i direktivets vedlegg IV del II 
samt til mottakelige arter.

2) Vårviremi hos karpe (SVC) er oppført på listen over 
ikke-eksotiske sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF.

3) I forbindelse med drøftelsene i Rådet før vedtakelsen 
av direktiv 2006/88/EF avgav Kommisjonen en 
erklæring der den anerkjente de betenkeligheter som var 
framført av flere karpeproduserende medlemsstater med 
hensyn til følgene av å underlegge SVC harmoniserte 
fellesskapsbestemmelser. Kommisjonen erklærte derfor 
at den etter ikrafttredelsen av direktiv 2006/88/EF, men 
før dets anvendelsesdato, etter anmodning og på grunnlag 
av de framlagte argumentene, skulle foreta en ny 
vurdering av om SVC fortsatt burde være oppført på listen 
i direktivets vedlegg IV del II. Kommisjonen har mottatt 
anmodninger om ny vurdering fra flere medlemsstater.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 1.5.2008, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

4) I del I i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF fastsettes 
kriteriene for oppføring av sykdommer som eksotiske 
og ikke-eksotiske. I henhold til kriteriene for oppføring 
av ikke-eksotiske sykdommer skal det tas hensyn til om 
sykdommen kan gi vesentlige økonomiske konsekvenser 
dersom den innføres i en medlemsstat som er fri for 
sykdommen, i form av produksjonstap og årlige kostnader 
forårsaket av sykdommen og bekjempelsen av den, som 
overstiger 5 % av produksjonsverdien av mottakelige 
arter av akvakulturdyr i regionen.

5) Ifølge opplysninger fra de viktigste karpeproduserende 
medlemsstatene er SVC allerede en endemisk sykdom. I 
de siste 20 til 25 årene har SVC imidlertid ikke påført 
sektoren vesentlige tap.

6) Det må dessuten undersøkes om SVC kan bekjempes 
på medlemsstatsplan og om bekjempelsestiltakene vil 
redusere kostnadene. På grunn av de hydrografiske 
forholdene og oppbygningen av karpeoppdrettsnæringen 
i de viktigste karpeproduserende medlemsstatene, vil 
kostnadene til tiltak for å utrydde sykdommen stå i 
misforhold til de økonomiske tap den forårsaker. Ut 
fra opplysninger som nylig er mottatt, synes ikke SVC 
å oppfylle alle kriteriene for oppføring på listen over 
ikke-eksotiske sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF.

7) SVC bør derfor strykes fra listen over ikke-eksotiske 
sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

8) I artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at 
medlemsstatene kan treffe tiltak for å hindre innførsel av 
sykdommer som ikke er oppført i direktivets vedlegg IV 
del II, eller for å bekjempe dem, dersom sykdommene 
utgjør en betydelig risiko for helsesituasjonen for 
akvakulturdyr eller viltlevende vanndyr i de berørte 
medlemsstatene. Disse tiltakene skal ikke gå lenger enn 
det som er hensiktsmessig og nødvendig for å hindre 
innførsel av slike sykdommer eller for å bekjempe dem.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/53/EF

av 30. april 2008

om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vårviremi hos karpe (SVC)(*)

2015/EØS/49/15
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9) I henhold til artikkel 63 i direktiv 2006/88/EF skal 
kommisjonsvedtak 2004/453/EF av 29. april 2004 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot 
visse sykdommer hos akvakulturdyr(1) fortsatt gjelde for 
formålene i direktiv 2006/88/EF inntil de nødvendige 
bestemmelser er vedtatt i samsvar med direktivets artikkel 
43, som skal vedtas senest tre år etter at direktivet er trådt 
i kraft.

10) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/453/EF er hele eller 
deler av territoriet til Danmark, Irland, Finland, Sverige 
og Det forente kongerike erklært fritt for SVC eller 
omfattet av bekjempelses- og utryddelsesprogrammer. 
Disse medlemsstatene kan derfor kreve ytterligere 
garantier i forbindelse med innførsel til deres territorium 
av arter som er mottakelige for SVC.

11) De medlemsstater som kan kreve ytterligere garantier i 
samsvar med vedtak 2004/453/EF, bør gis tillatelse til å 
fortsette å treffe tiltak i samsvar med artikkel 43 i direktiv 
2006/88/EF, herunder restriksjoner på markedsføring og 
import, for å bekjempe SVC og opprettholde sin status 
som sykdomsfrie.

12) Vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF bør derfor endres.

13) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at medlemsstatene 
skal vedta nasjonale tiltak for å etterkomme direktivet 
innen 1. mai 2008, og anvende de nasjonale  
bestemmelsene innen 1. august 2008. For at 
medlemsstatene skal få tilstrekkelig tid bør fristen 
for å vedta de nasjonale tiltak som er nødvendige for 
å etterkomme direktiv 2006/88/EF, endret ved dette 
direktiv, og for å anvende de nasjonale bestemmelsene, 
settes til 1. august 2008.

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

(1) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5, rettet i EUT L 202 av 7.6.2004, s. 4. Vedtaket 
endret ved vedtak 2006/272/EF (EUT L 99 av 7.4.2006, s. 31).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. august 2008 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 2008.

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

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, 30. april 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Del II i vedlegg IV skal lyde:

«DEL II

Liste over sykdommer

EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Epizootisk hematopoietisk nekrose Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og abbor (Perca 
fluviatilis)

Epizootisk ulcerativt syndrom Slektene Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, 
Mugil, Puntius og Trichogaster

BLØTDYR Infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa Østers av artene Ostrea angasi og O. chilensis

Infeksjon forårsaket av Perkinsus marinus Østers av artene Crassostrea gigas og C. virginica

Infeksjon forårsaket av Microcytos mackini Østers av artene Crassostrea gigas, C. virginica, 
Ostrea conchaphila og O. edulis

KREPSDYR Taura-syndrom Reker av artene Penaeus setiferus, P. stylirostris og 
P. vannamei

Yellowhead disease Reker av artene Penaeus aztecus, P. duorarum, 
P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris og 
P. vannamei

IKKE-EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Sild (Clupea spp.), sikfisk (Coregonus spp.), gjedde 
(Esox lucius), hyse (Gadus aeglefinus), stillehavstorsk 
(G. macrocephalus), atlanterhavstorsk (G. morhua), 
stillehavslaks (Oncorhynchus spp.) regnbueørret (O. 
mykiss), femtrådet tangbrosme (Onos mustelus), ørret 
(Salmo trutta), piggvar (Scophthalmus maximus), 
brisling (Sprattus sprattus) og harr (Thymallus 
thymallus)

Infeksiøs hemato poie tisk nekrose (IHN) Ketalaks (Oncorhynchus keta), sølvlaks (O. kisutch), 
masulaks (O. masou), regnbueørret (O. mykiss), 
rødlaks (O. nerka), pukkellaks (O. rhodurus), 
kongelaks (O. tshawytscha) og atlanterhavslaks 
(Salmo salar)

Koiherpes virussykdom (KHV) Vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio)

Infeksiøs lakse anemi (ISA) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), atlanterhavslaks 
(Salmo salar) og ørret (S. trutta)

BLØTDYR Infeksjon forårsaket av Marteilia refringens Østers av artene Ostrea angasi, O. chilensis, O  edulis 
og O. puelchana og blåskjell av artene Mytilus edulis 
og M. galloprovincialis

Infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae Østers av artene Ostrea angasi, O. chilensis, 
O. conchaphila, O. denselammellosa, O. edulis og 
O. puelchana

KREPSDYR Hvitflekksykdom Alle krepsdyr av ordenen Decapoda»
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 37,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(1) og

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsdirektiv 92/102/EØF av 27. november 1992 om 
identifikasjon og registrering av dyr(2) er vorte monaleg 
endra fleire gonger(3). Av omsyn til klarleiken og av 
praktiske grunnar bør det nemnde direktivet difor 
kodifiserast.

2) I medhald av artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 
90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avls-
kontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 
innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av 
det indre marked(4) må dyr som er meinte for handel 
innanfor Fellesskapet, identifiserast i samsvar med krava 
i fellesskapsreglane, og registrerast på ein slik måte at 
den driftseininga, sentralen eller organisasjonen som dyra 
kjem frå eller har passert gjennom, kan sporast. Desse 
identifikasjons- og registreringssystema skulle innan 
1. januar 1993 utvidast til òg å omfatte flytting av dyr 
innanfor territoriet til kvar einskild medlemsstat.

3) I artikkel 14 i rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2008, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) Fråsegn gjeven 11. mars 2008 (enno ikkje offentleggjord i TEU).
(2) TEF L 355 av 5.12.1992, s. 32. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 

nr. 21/2004 (TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8).
(3) Sjå vedlegg I del A.
(4) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/33/EF (TEF L 315 av 19.11.2002, s. 14).

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(5) er det fastsett at identifikasjonen og 
registreringa i medhald av artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 
direktiv 90/425/EØF av slike dyr, bortsett frå slaktedyr og 
registrerte dyr av hestefamilien, skal utførast etter at den 
nemnde kontrollen er gjord.

4) Det bør sikrast at opplysningar vert utveksla snøgt 
og effektivt mellom medlemsstatane, slik at dette 
direktivet vert nytta på korrekt måte. Det er fastsett 
fellesskapsføresegner om dette i rådsforordning (EF) 
nr. 515/97 av 13. mars 1997 om gjensidig bistand 
mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og 
om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre 
riktig anvendelse av toll- og landbruksbestemmelsene(6) 
og i rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 
1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes 
forvaltningsmyndigheter og om samarbeid mellom 
dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av 
veterinær- og avlsbestemmelsene(7).

5) Dyrehaldarar bør ha ajourførte register over dyr som 
finst på driftseiningane deira. Personar som driv handel 
med dyr, bør føre register over transaksjonane sine. Den 
rette styresmakta bør på oppmoding ha tilgang til desse 
registra.

6) For å kunne spore rørslene til dyr på ein snøgg og presis 
måte, bør dyra kunne identifiserast. Avgjerda om kva type 
merke dette skal vere, bør takast på eit seinare tidspunkt, 
og før ei slik avgjerd vert teken, bør dei nasjonale 
systema for identifikasjon haldast ved lag for flytting som 
er avgrensa til den nasjonale marknaden.

7) Det bør vere mogleg å få unntak frå krava om merking for 
dyr som vert flytte direkte frå ei driftseining til eit slakteri. 
Under alle omstende bør desse dyra likevel identifiserast, 
slik at opphavsdriftseininga deira kan sporast.

(5) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved direktiv 2006/104/
EF (TEU L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(6) TEF L 82 av 22.3.1997, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(7) TEF L 351 av 2.12.1989, s. 34.

RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF

av 15. juli 2008

om identifikasjon og registrering av svin

(kodifisert utgåve)(*)

2015/EØS/49/16
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8) Det bør vere mogleg å få unntak frå plikta til å registrere 
personar som held dyr til eigen bruk, og, for å ta omsyn til 
visse særlege tilfelle, frå framgangsmåtane for føring av 
register.

9) Dersom eit merke er vorte uleseleg eller har gått tapt, bør 
dyret påførast eit nytt merke, slik at det vert mogleg å 
kople dette til det førre merket.

10) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei særskilde krava 
som er fastsette i kommisjonsvedtak 89/153/EØF av 
13. februar 1989 om sammenhengen mellom prøver tatt 
med sikte på undersøkelser for restmengder og dyrene 
og deres opprinnelsesenhet(1), eller andre relevante 
gjennomføringsføresegner som er fastsette i direktiv 
91/496/EØF.

11) Det bør fastsetjast ein framgangsmåte med 
forvaltningsutval for vedtakinga av alle føresegner som 
er naudsynte for gjennomføringa av dette direktivet.

12) Dette direktivet rører ikkje ved dei pliktene medlems-
statane har med omsyn til fristane for innarbeiding i 
nasjonal lovgjeving av det direktivet som er oppført i 
vedlegg I del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I dette direktivet er det fastsett minstekrav til identifikasjon og 
registrering av dyr, med atterhald for at det kan fastsetjast meir 
detaljerte fellesskapsreglar for utrydding av eller kontroll med 
sjukdommar.

Direktivet skal nyttast utan at det rører ved vedtak 89/153/EØF 
og dei gjennomføringsreglane som er fastsette i samsvar med 
direktiv 91/496/EØF.

Artikkel 2

I dette direktivet tyder:

a) «dyr» alle dyr av familien Suidae, bortsett frå viltlevande 
svin slik det er definert i artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 
2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for 
bekjempelse av klassisk svinepest(2),

(1) TEF L 59 av 2.3.1989, s. 33.
(2) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endra ved 

kommisjonsvedtak 2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

b) «driftseining» alle verksemder, bygningar eller, når det 
dreier seg om utegangaroppdrett, alle stader der det vert 
drive dyrehald, dyreavl eller dyrehandtering,

c) «dyrehaldar» alle fysiske eller juridiske personar som har 
ansvar for dyr, òg mellombels,

d) «rett styresmakt» den sentrale styresmakta i ein medlemsstat 
som har ansvaret for å utføre veterinærkontroll, eller 
den styresmakta som har fått delegert ansvaret for å 
gjennomføre dette direktivet,

e) «handel» handel slik det er definert i artikkel 2 nr. 3 i 
direktiv 90/425/EØF.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal syte for at

a) den rette styresmakta har ei ajourført liste over alle 
driftseiningar som held dyr som er omfatta av dette 
direktivet, og som finst på territoriet til medlemsstaten, 
med opplysningar om dyrehaldarane; desse driftseiningane 
skal vere oppførte i lista i tre år etter at dyrehaldet har teke 
slutt. Lista skal òg gje opplysningar om kva slags merke 
som vert nytta til identifikasjon av driftseininga i samsvar 
med artikkel 5 nr. 2 andre leddet og artikkel 8,

b) Kommisjonen og den rette styresmakta kan få tilgang til 
alle opplysningar som er samla inn i medhald av dette 
direktivet.

2. I samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 18 i direktiv 90/425/EØF, kan medlemsstatane få løyve 
til å utelate frå lista i nr. 1 bokstav a) i denne artikkelen, fysiske 
personar som held berre eitt dyr som er meint for eigen bruk 
eller eige konsum, eller til å ta omsyn til særskilde tilhøve, 
såframt dette dyret før all flytting vert underlagt dei kontrollane 
som er fastsette i dette direktivet.

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal syte for at alle dyrehaldarar som er 
oppførte i den lista som er fastsett i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 
fører eit register over talet på dyr som finst på driftseininga.

Registeret skal omfatte ajourførte opplysningar om flyttingar 
(talet på dyr som kvar gong vert førte inn i og ut av driftseininga), 
minst på grunnlag av samla tilgang og avgang, og gje 
opplysningar om, alt etter kva som er tilfellet, opphavsstaden 
eller mottakarstaden, og dessutan datoen for slike flyttingar.
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Det skal alltid gjevast opplysningar om identifikasjonsmerket 
som vert nytta i samsvar med artikkel 5 og 8.

Når det gjeld reinrasa svin og hybridsvin som er oppførte i ei 
stambok i samsvar med direktiv 88/661/EØF av 19. desember 
1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin(1), kan eit 
registreringssystem som byggjer på individuell identifikasjon 
av dyra, godkjennast etter den framgangsmåten som er nemnd 
i artikkel 18 i direktiv 90/425/EØF, dersom systemet gjev 
garantiar som er jamgode med eit register.

2. Medlemsstatane skal òg syte for at

a) alle dyrehaldarar på oppmoding gjev den rette styresmakta 
alle opplysningar om opphav og identifikasjon, eventuelt 
òg om mottakarstad, for dyr som dyrehaldaren har eigd, 
halde, transportert, marknadsført eller slakta,

b) alle dyrehaldarar som flytter dyr til eller frå ein marknad 
eller ein oppsamlingssentral, legg fram eit dokument med 
nærmare opplysningar om dyra, for den som mellombels 
held dyra på marknaden eller i oppsamlingssentralen.

Denne personen kan nytte dei dokumenta som er lagde 
fram i samsvar med første leddet for å oppfylle dei pliktene 
som er fastsette i nr. 1 tredje leddet,

c) registra og opplysningane er tilgjengelege på driftseininga, 
og på oppmoding vert stilte til rådvelde for den rette 
styresmakta i eit tidsrom som skal fastsetjast av den rette 
styresmakta, men som ikkje kan vere kortare enn tre år.

Artikkel 5

1. Medlemsstatane skal syte for at følgjande allmenne 
prinsipp vert oppfylte:

a) identifikasjonsmerka skal påførast før dyra vert flytte frå 
driftseininga der dei er fødde,

b) ingen merke kan fjernast eller bytast ut utan løyve frå den 
rette styresmakta.

Dersom eit merke vert uleseleg eller går tapt, bør eit nytt 
merke påførast i samsvar med denne artikkelen,

(1) TEF L 382 av 31.12.1988, s. 36. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

c) dyrehaldaren skal føre opp alle nye merke i det registeret 
som er nemnt i artikkel 4, slik at det vert laga ei kopling til 
det førre merket.

2. Dyra skal merkjast så snøgt som råd og i alle tilfelle 
før dei vert flytte frå driftseininga, med eit øyremerke eller ei 
tatovering som gjer det mogleg å fastsetje kva driftseining dei 
kom frå, og å vise til den lista som er nemnd i artikkel 3 nr. 1 
bokstav a); øyremerket eller tatoveringa skal førast opp i alle 
følgjedokument.

Som unntak frå artikkel 3 nr. 1 bokstav c) andre leddet i direktiv 
90/425/EØF kan medlemsstatane nytte det nasjonale systemet 
sitt på all flytting av dyr som finn stad på territoriet deira. 
Systemet skal gjere det mogleg å identifisere driftseininga som 
dyra kjem frå, og å finne attende til driftseininga der dei er 
fødde. Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen om kva 
system dei vil nytte for dette føremålet. Ein medlemsstat kan 
etter den framgangsmåten som er fastsatt i artikkel 18 i direktiv 
90/425/EØF, verte beden om å endre systemet sitt dersom det 
ikkje er i samsvar med det nemnde kravet.

Eit dokument som gjer det mogleg å fastsetje opphavsstad, 
eigar, avsendarstad og mottakarstad, skal følgje med ved 
flytting av dyr som er påført eit mellombels merke som 
identifiserer eit parti.

Artikkel 6

1. Dersom den rette styresmakta i mottakarstaten vedtek 
at det identifikasjonsmerket som dyret vart tildelt på 
opphavseininga, skal bytast ut, skal alle utgifter i samband 
med utskiftinga av merket berast av den nemnde styresmakta. 
Dersom merket er vorte bytt ut, skal det lagast ei kopling mellom 
den identifikasjonen som er tildelt av den rette styresmakta i 
avsendarstaten, og den nye identifikasjonen som er tildelt av 
den rette styresmakta i mottakarstaten. Denne koplinga skal 
førast opp i det registeret som er nemnt i artikkel 4.

Det alternativet som er nemnt i det første leddet, gjeld ikkje for 
slaktedyr som vert innførte i medhald av artikkel 8 utan å ha 
fått eit nytt merke i samsvar med artikkel 5.

2. Når det er handla med dyr, kan den rette styresmakta i 
mottakarstaten, med omsyn til gjennomføringa av artikkel 5 i 
direktiv 90/425/EØF, krevje rett etter føresegnene i artikkel 4 
i direktiv 89/608/EØF til å samle inn opplysningar om dyra, 
opphavsbuskapen og ei eventuell flytting av dyra.
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Artikkel 7

Medlemsstatane skal syte for at alle opplysningar om flytting 
av dyr som ikkje har med seg eit sertifikat eller eit dokument 
som veterinær- eller avlslovgjevinga krev, skal lagrast slik at 
dei på oppmoding kan leggjast fram for den rette styresmakta 
innan ein frist som skal fastsetjast av den same styresmakta.

Artikkel 8

Alle dyr som er innførte frå ein tredjestat og er godkjende ved 
kontroll slik det er fastsett i direktiv 91/496/EØF, og som vert 
verande på territoriet til Fellesskapet, skal identifiserast ved 
hjelp av eit merke i samsvar med artikkel 5 innan 30 dagar etter 
at dei har gjennomgått den nemnde kontrollen, og i alle høve 
før dei vert flytte, med mindre mottakareininga er eit slakteri 
som ligg på territoriet til den styresmakta som er ansvarleg for 
veterinærkontrollen, og dyra faktisk vert slakta innanfor fristen 
på tretti dagar.

Det skal lagast ei kopling mellom den identifikasjonen som er 
nytta av tredjestaten, og den identifikasjonen som vert tildelt 
dyret av mottakarstaten. Denne koplinga skal førast opp i det 
registeret som er nemnt i artikkel 4.

Artikkel 9

Medlemsstatane skal gjere dei forvaltingsmessige tiltaka og/
eller straffetiltaka som er naudsynte for å gripe inn mot alle 
brot på veterinærregelverket til Fellesskapet, dersom det vert 
fastslått at merkinga eller identifikasjonen av dyr eller føringa 
av register slik det er fastsett i artikkel 4, ikkje er utført i 
samsvar med krava i dette direktivet.

Artikkel 10

Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 
dette direktivet omfattar.

Artikkel 11

Direktiv 92/102/EØF, endra ved dei rettsaktene som er 
oppførte i vedlegg I del A, vert oppheva, utan at det rører ved 
dei pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane 
for innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er 
nemnde i vedlegg I del B.

Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet, og skal lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 12

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 13

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. juli 2008.

 For Rådet

 M. BARNIER

 Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Oppheva direktiv med liste over endringar

(nemnt i artikkel 11)

Rådsdirektiv 92/102/EØF
TEF L 355 av 5.12.1992, s. 32.

Nr. V.E.I.4.6. i vedlegg I til tilmeldingsakta av 1994
(TEF C 241 av 29.8.1994, s. 21)

Rådsforordning (EF) nr. 21/2004
(TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8)

Berre artikkel 15

DEL B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving

(nemnde i artikkel 11)

Direktiv Frist for innarbeiding(1)

92/102/EØF 31.12.1993(2)
31.12.1995(3)

(1) Fastsetjinga av fristen for innarbeiding i nasjonal lovgjeving til 1. januar 1994 rører ikkje ved opphevinga av veterinærkontrollar ved 
grensene slik det er fastsett i direktiv 90/425/EØF (sjå artikkel 11 nr. 3 i direktiv 92/102/EØF).

(2) For krava med omsyn til svin (sjå første strekpunktet i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 92/102/EØF).
(3) For Finland, med omsyn til krava til storfe, svin, sau og geit (sjå i artikkel 11 nr. 1 første strekpunktet) i direktiv 92/102/EØF).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/100 27.8.2015

VEDLEGG II

JAMFØRINGSTABELL

Direktiv 92/102/EØF Dette direktivet

Artikkel 1, 2 og 3 Artikkel 1, 2 og 3

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 nr. 2 —

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b) og c) Artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b) og c)

Artikkel 5 nr. 1 bokstav d) —

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 6–9 Artikkel 6–9

Artikkel 10 —

Artikkel 11 nr. 1 —

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 10

Artikkel 11 nr. 3 —

— Artikkel 11

— Artikkel 12

Artikkel 12 Artikkel 13

— Vedlegg I

— Vedlegg II
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 59 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt krav til dyrehelse 
som gjelder omsetning, import og transitt av akvakulturdyr 
og produkter av disse, samt forebyggende minstetiltak 
for at vedkommende myndigheter, driftsansvarlige for 
akvakulturvirksomheter og andre aktører i bransjen skal 
få økt bevissthet om og beredskap overfor sykdommer 
hos akvakulturdyr.

2) For bedre å forebygge forekomst og spredning av 
sykdommene oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/
EF bør medlemsstatene gjøre opplysninger 
om akvakulturvirksomheter og godkjente 
foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige, særlig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 28.5.2008, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

opplysninger om hvilke arter som holdes, og deres 
helsestatus.

3) Opplysningene er nå offentlig tilgjengelige i de registre 
som medlemsstatene fører i henhold til artikkel 6 i 
direktiv 2006/88/EF.

4) For å lette utvekslingen av opplysninger mellom 
informasjonssystemer og bruken av elektroniske 
framgangsmåter mellom medlemsstatene, og 
for å sikre åpenhet og klarhet, er det viktig at 
opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente 
foredlingsvirksomheter blir presentert på en ensartet måte 
i hele Fellesskapet. En Internett-basert informasjonsside 
er den løsningen som teknisk sett er lettest å gjennomføre, 
ettersom den sikrer lett tilgang til opplysningene og ikke 
er altfor ressurskrevende. Det bør derfor utarbeides en 
modell som viser utformingen av den Internett-baserte 
informasjonssiden.

5) I vedlegg II til direktiv 2006/88/EF er det fastsatt 
hvilke opplysninger som skal stå i registeret 
over akvakulturvirksomheter og godkjente 
foredlingsvirksomheter. Ettersom målet med den 
Internett-baserte informasjonssiden er å lette utvekslingen 
av relevante opplysninger som er oppført i de registrene 
over akvakulturvirksomheter som medlemsstatene har 
opprettet, behøver den ikke nødvendigvis inneholde alle 
disse opplysningene. Den bør imidlertid inneholde alle 
opplysninger som er relevante for å påvise eventuelle 
handelshindringer som skyldes endret helsestatus.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. april 2008

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert informasjonsside 
for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter 

elektronisk tilgjengelige

[meddelt under nummer K(2008) 1656]

(2008/392/EF)(*)

2015/EØS/49/17
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6) I henhold til direktiv 2006/88/EF kan medlemsstatene 
som unntak fra godkjenningskravet fastsatt i samme 
direktiv, bare kreve at vedkommende myndighet 
registrerer andre anlegg enn akvakulturvirksomheter der 
det holdes vanndyr som ikke er beregnet på omsetning, 
installasjoner for fritidsfiske og akvakulturvirksomheter 
som leverer direkte til lokale sluttforbrukere.

7) Den risiko for spredning av sykdommer blant vanndyr 
som er forbundet med slike anlegg, installasjoner for 
fritidsfiske og akvakulturvirksomheter som er registrert 
av vedkommende myndighet som unntak fra artikkel 4 
nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, varierer alt etter deres art, 
egenskaper og beliggenhet. Medlemsstatene bør derfor 
avgjøre i hvilken utstrekning opplysninger om slike 
anlegg, installasjoner og virksomheter skal tas med på 
den Internett-baserte informasjonssiden.

8) For at medlemsstatene skal få tilstrekkelig tid til å føre  
opp de relevante opplysningene om akvakultur-
virksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter på 
den Internett-baserte informasjonssiden, bør fristen for 
offentliggjøring av disse opplysningene settes til 31. juli 
2009.

9) 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 regler for en Internett-basert 
informasjonsside som skal opprettes av medlemsstatene for å 
gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente 
foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige, i samsvar 
med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF.

2. Dette vedtak får tilsvarende anvendelse på anlegg, 
installasjoner for fritidsfiske og akvakulturvirksomheter 
som, som unntak fra artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, er 
registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 
4 nr. 4 i nevnte direktiv, med forbehold for artikkel 2 nr. 1 annet 
ledd i dette vedtak.

Artikkel 2

Internett-basert informasjonsside

1. Medlemsstatene skal opprette en Internett-basert 
informasjonsside (heretter kalt «den Internett-baserte 

informasjonssiden») for å gi tilgang til opplysninger om 
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr drevet 
av akvakulturvirksomheter og foredlingsvirksomheter som er 
godkjent i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2006/88/EF.

Medlemsstatene skal i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvilke 
anlegg, installasjoner for fritidsfiske og akvakultur-
virksomheter i henhold til artikkel 1 nr. 2 som skal føres opp på 
den Internett-baserte informasjonssiden, idet det tas hensyn til 
risikoen for spredning av sykdommer blant vanndyr som følge 
av driften av slike anlegg, installasjoner og virksomheter, alt 
etter deres art, egenskaper og beliggenhet.

2. Den Internett-baserte informasjonssiden skal utarbeides 
av medlemsstatene i samsvar med modellene i følgende 
vedlegg:

a) vedlegg I for akvakulturvirksomheter der det holdes fisk,

b) vedlegg II for akvakulturvirksomheter der det holdes 
bløtdyr,

c) vedlegg III for akvakulturvirksomheter der det holdes 
krepsdyr,

d) vedlegg IV for godkjente foredlingsvirksomheter som 
slakter akvakulturdyr som ledd i bekjempelse av sykdom, i 
henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.

3. Medlemsstatene skal ajourføre den Internett-baserte 
informasjonssiden slik at den er i samsvar med opplysningene 
i det registeret som føres i henhold til artikkel 6 i direktiv  
2006/88/EF.

Endringer i helsestatus skal føres inn på den Internett-baserte 
informasjonssiden så snart den registrerte helsestatusen har 
endret seg.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
Internett-adressen til den Internett-baserte informasjonssiden.

Artikkel 3

Anvendelsesdato

Dette vedtak får anvendelse fra 1. august 2008.

Fristen for oppføring av opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 2 
og vedlegg I–IV på den Internett-baserte informasjonssiden er 
imidlertid 31. juli 2009.
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Artikkel 4

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER FISK

(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV a))

Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF

Opplysninger Akvakulturanlegg 1 Akvakulturanlegg 2

1.  Akvakulturvirksomhet 1.1.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget

1.1.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

1.2.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget

1.2.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

2.  Registreringsnummer

(for hvert akva kulturanlegg)

2.1. 2.2.

3.  Geografisk posisjon og 
koordinatsystem

(for hvert akva kulturanlegg)

3.1. 3.2.

4.  Arter som holdes(1)

(for hvert akvakulturanlegg og etter 
den enkelte artens mottakelighet for 
visse sykdommer)

4.1.1. Hemoragisk virusseptikemi

 NEI, ingen mottakelige eller smitte-
bærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.1.2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.1.3. Koi-herpesvirus

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.1.4. Infeksiøs lakseanemi

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.1. Hemoragisk virusseptikemi

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.3.  Koi-herpesvirus

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.4. Infeksiøs lakseanemi

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

5.  Anerkjent helsestatus

(for hvert akva kulturanlegg)(2)

5.1.1. Hemoragisk virusseptikemi

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.1.2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.1.3.  Koiherpesvirus

5.1.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.3.4.  Annet

5.2.1. Hemoragisk virusseptikemi

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.4.  Annet

5.2.2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.4.  Annet

5.2.3.  Koiherpesvirus

5.2.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.3.4.  Annet
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Opplysninger Akvakulturanlegg 1 Akvakulturanlegg 2

5.1.4.  Infeksiøs lakseanemi

5.1.4.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.4.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.4.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.4.4.  Annet

5.1.5. Infeksiøs pankreasnekrose(3)

5.1.5.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.5.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.5.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.5.4.  Annet

5.1.6. Gyrodactylus salaris(3)

5.1.6.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.6.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.6.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.6.4.  Annet

5.1.7. Bakteriell nyresyke(3)

5.1.7.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.7.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.7.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.7.4.  Annet

5.1.8. Andre sykdommer(4)

5.1.8.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.8.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.8.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.8.4.  Annet

5.2.4.  Infeksiøs lakseanemi

5.2.4.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.4.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.4.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.4.4.  Annet

5.2.5.  Infeksiøs pankreasnekrose(3)

5.2.5.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.5.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.5.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.5.4.  Annet

5.2.6. Gyrodactylus salaris(3)

5.2.6.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.6.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.6.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.6.4.  Annet

5.2.7. Bakteriell nyresyke(3)

5.2.7.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.7.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.7.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.7.4.  Annet

5.2.8. Andre sykdommer(4)

5.2.8.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.8.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.8.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.8.4.  Annet

6.  Type akvakulturanlegg

(for hvert akva kulturanlegg)(5)

6.1.1.  Saltvann: merder/innhegninger

6.1.2.  Saltvann: dammer

6.1.3.  Saltvann: tanker/kanaler

6.1.4.  Saltvann: lukket anlegg (resirkulering)

6.1.5.  Ferskvann: merder/innhegninger

6.1.6.  Ferskvann: dammer

6.1.7.  Ferskvann: tanker/kanaler

6.1.8.  Ferskvann: lukket anlegg 
(resirkulering)

6.1.9.  Forskningsanlegg

6.1.10.  Karanteneanlegg

6.1.11.  Annet

6.2.1.  Saltvann: merder/innhegninger

6.2.2.  Saltvann: dammer

6.2.3.  Saltvann: tanker/kanaler

6.2.4.  Saltvann: lukket anlegg (resirkulering)

6.2.5.  Ferskvann: merder/innhegninger

6.2.6.  Ferskvann: dammer

6.2.7.  Ferskvann: tanker/kanaler

6.2.8.  Ferskvann: lukket anlegg 
(resirkulering)

6.2.9.  Forskningsanlegg

6.2.10.  Karanteneanlegg

6.2.11.  Annet

7.  Produksjon

(for hvert akva kulturanlegg)(5)

7.1.1.  Klekkeri

7.1.2.  Yngelanlegg

7.1.3.  Stamfisk

7.1.4.  Oppdrett av matfisk

7.1.5.  Installasjoner for fritidsfiske

7.1.6.  Annet

7.2.1.  Klekkeri

7.2.2.  Yngelanlegg

7.2.3.  Stamfisk

7.2.4.  Oppdrett av matfisk

7.2.5.  Installasjoner for fritidsfiske

7.2.6.  Annet

(1) Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(2) Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i 

direktiv 2006/88/EF.
(3) Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter oppført i vedlegg I eller II til kommisjonsvedtak 2004/453/EF (EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5) med hensyn til denne 

sykdommen.
(4) Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
(5) Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG II

MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER BLØTDYR

(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV b))

Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF

Opplysninger Akvakulturanlegg eller -område 1 Akvakulturanlegg eller -område 2

1.  Akvakulturvirksomhet 1.1.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget eller 
akvakulturområdet for bløtdyr

1.1.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

1.2.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget eller 
akvakulturområdet for bløtdyr

1.2.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

2.  Registreringsnummer

(for hvert akvakultur anlegg eller 
-område)

2.1. 2.2.

3.  Geografisk posisjon og 
koordinatsystem

(for hvert akvakultur anlegg eller 
-område)

3.1. 3.2.

4.  Arter som holdes(1)

(for hvert akvakulturanlegg eller 
-område og etter den enkelte artens 
mottakelighet for visse sykdommer)

4.1.1. Marteilia refringens

 NEI, ingen mottakelige eller smitte-
bærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.1.2. Bonamia ostrea

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.1. Marteilia refringens

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.2. Bonamia ostrea

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

5.  Anerkjent helsestatus(2)

(for hvert akvakultur anlegg eller 
-område)

5.1.1. Marteilia refringens

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.1.2. Bonamia ostrea

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.1.3.  Andre sykdommer(3)

5.1.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.3.4.  Annet

5.2.1. Marteilia refringens

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.4.  Annet

5.2.2. Bonamia ostrea

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.4.  Annet

5.2.3.  Andre sykdommer(3)

5.2.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.3.4.  Annet
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Opplysninger Akvakulturanlegg eller -område 1 Akvakulturanlegg eller -område 2

6.  Type akvakulturanlegg eller 
-område(4)

(for hvert akvakultur anlegg eller 
-område)

6.1.1.  Akvakulturanlegg for bløtdyr: åpent

6.1.2.  Akvakulturanlegg for bløtdyr: lukket 
(resirkulering)

6.1.3.  Ekspedisjonssentral, rensesentral

6.1.4.  Akvakulturområde for bløtdyr

6.1.5.  Forskningsanlegg

6.1.6.  Karanteneanlegg

6.1.7.  Annet

6.2.1.  Akvakulturanlegg for bløtdyr: åpent

6.2.2.  Akvakulturanlegg for bløtdyr: lukket 
(resirkulering)

6.2.3.  Ekspedisjonssentral, rensesentral

6.2.4.  Akvakulturområde for bløtdyr

6.2.5.  Forskningsanlegg

6.2.6.  Karanteneanlegg

6.2.7.  Annet

7.  Produksjon(4)

(for hvert akvakultur anlegg eller 
-område)

7.1.1.  Klekkeri

7.1.2.  Yngelanlegg

7.1.3.  Oppdrett

7.1.4.  Annet

7.2.1.  Klekkeri

7.2.2.  Yngelanlegg

7.2.3.  Oppdrett

7.2.4.  Annet

(1) Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(2) Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget eller akvakulturområdet er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V 

avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i direktiv 2006/88/EF.
(3) Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
(4) Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG III

MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER KREPSDYR

(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV c))

Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF

Opplysninger Akvakulturanlegg 1 Akvakulturanlegg 2

1.  Akvakulturvirksomhet 1.1.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget

1.1.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

1.2.1. Navn på

– akvakulturvirksomheten

– akvakulturanlegget

1.2.2. Akvakulturanleggets adresse eller 
beliggenhet

2.  Registreringsnummer

(for hvert akva kulturanlegg)

2.1. 2.2.

3.  Geografisk posisjon og 
koordinatsystem

(for hvert akva kulturanlegg)

3.1. 3.2.

4.  Arter som holdes(1)

(for hvert akvakulturanlegg og etter 
den enkelte artens mottakelighet for 
visse sykdommer)

4.1.1. Hvitflekksykdom

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

4.2.1. Hvitflekksykdom

 NEI, ingen mottakelige eller 
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

5.  Anerkjent helsestatus

(for hvert akva kulturanlegg)(2)

5.1.1. Hvitflekksykdom

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.1.2. Andre sykdommer(3)

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.2.1. Hvitflekksykdom

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.4.  Annet

5.2.2. Andre sykdommer(3)

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.4.  Annet

6.  Type akvakulturanlegg(4)

(for hvert akva kulturanlegg)

6.1.1.  Lagune/innhegning

6.1.2.  Dammer på land

6.1.3.  Tanker/kanaler

6.1.4.  Lukket anlegg på land (resirkulering)

6.1.5.  Forskningsanlegg

6.1.6.  Karanteneanlegg

6.1.7.  Annet

6.2.1.  Lagune/innhegning

6.2.2.  Dammer på land

6.2.3.  Tanker/kanaler

6.2.4.  Lukket anlegg på land (resirkulering)

6.2.5.  Forskningsanlegg

6.2.6.  Karanteneanlegg

6.2.7.  Annet

7.  Produksjon(4) 
(for hvert akva kulturanlegg)

7.1.1.  Klekkeri

7.1.2.  Yngelanlegg

7.1.3.  Oppdrett

7.1.4.  Annet

7.2.1.  Klekkeri

7.2.2.  Yngelanlegg

7.2.3.  Oppdrett

7.2.4.  Annet

(1) Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(2) Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i 

direktiv 2006/88/EF.
(3) Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
(4) Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG IV

MODELL FOR GODKJENTE FOREDLINGSVIRKSOMHETER SOM SLAKTER AKVAKULTURDYR 
SOM LEDD I BEKJEMPELSE AV SYKDOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 4 NR. 2 I DIREKTIV 2006/88/EF

(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV d))

Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF

Opplysninger

1. Foredlingsvirksomhet 1.1.1. Navn

1.1.2. Adresse eller beliggenhet

2.  Registreringsnummer 2.1.

3.  Geografisk posisjon og koordinatsystem 3.1.

4.  Arter som foredles 4.1.1.  Fisk

4.1.2.  Bløtdyr

4.1.3.  Krepsdyr

5.  System for rensing av avløpsvann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særlig 
artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom 
i Fellesskapet er det fastsatt kriterier for melding 
om de dyresykdommer hvis forekomst de berørte 
medlemsstatene må melde fra til Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om.

2) Rask melding og informasjon om forekomst av 
disse sykdommene i Fellesskapet er avgjørende for 
bekjempelsen av dem, samt for flytting av og handel med 
levende dyr og animalske produkter.

3) I samsvar med rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og 
produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse 
av visse sykdommer hos vanndyr(2) skal medlemsstatene 
i visse tilfeller melde fra om bekreftet forekomst av 
dyresykdommene oppført i direktivets vedlegg IV.

4) I vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF, som inneholder  
en liste over sykdommer som må meldes til Kommisjonen 
og til de andre medlemsstatene, er infeksiøs 
hematopoietisk nekrose, infeksiøs lakseanemi og 
hemoragisk virusseptikemi de eneste fiskesykdommene 
som er oppført.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2008, s. 42, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

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

(2) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 
2008/53/EF (EUT L 117 av 1.5.2008, s. 27).

5) I henhold til vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF er også 
epizootisk hematopoietisk nekrose, epizootisk ulcerativt 
syndrom, infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa, 
infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae, infeksjon 
forårsaket av Marteilia refringens, infeksjon forårsaket 
av Microcytos mackini, infeksjon forårsaket av Perkinsus 
marinus, koiherpesvirussykdom, Taura-syndrom, 
hvitflekksykdom og Yellowhead disease meldepliktige 
sykdommer.

6) Det er derfor nødvendig å tilføye disse sykdommene i 
vedlegg I til direktiv 82/894/EØF og å endre vedlegg II 
til samme direktiv for å ta hensyn til visse enkeltheter om 
akvakulturdyr.

7) Ved rådsdirektiv 2002/60/EF(3) ble ondartet smittsom 
griselammelse strøket fra sykdomslisten i vedlegg 
I til rådsdirektiv 92/119/EØF(4), og det foreligger 
dermed ingen plikt til å melde denne sykdommen til 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter.

8) Denne sykdommen bør derfor strykes fra listen i vedlegg 
I til direktiv 82/894/EØF.

9) 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 og II til direktiv 82/894/EØF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. august 2008.

(3) EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/10/EF (EUT L 63 av 1.3.2007, s. 24).

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. juli 2008

om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet for å oppføre 
visse sykdommer på listen over meldepliktige sykdommer og for å stryke ondartet smittsom 

griselammelse fra listen

[meddelt under nummer K(2008) 3943]

(2008/650/EF)(*)

2015/EØS/49/18
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Meldepliktige sykdommer

A. Sykdommer hos landdyr

Afrikansk hestepest

Afrikansk svinepest

Aviær influensa

Blåtunge

Bovin spongiform encefalopati

Klassisk svinepest

Ondartet lungesyke hos storfe

Ondartet beskjelersyke

Encefalomyelitt hos hest (alle typer, herunder venezuelansk encefalomyelitt hos hest)

Infeksiøs anemi hos hest

Munn- og klovsyke

Snive

Lumpy skin disease

Newcastle disease

Småfepest

Rift Valley Fever

Kvegpest

Saue- og geitekopper

Liten kubebille (Aethina tumida)

Smittsomt blæreutslett hos gris

Tropilaelaps-midd

Vesikulær stomatitt

B. Sykdommer hos vanndyr

Epizootisk hematopoietisk nekrose

Epizootisk ulcerativt syndrom

Hemoragisk virusseptikemi

Hvitflekksykdom

Yellowhead disease

Taura-syndrom

Infeksiøs hematopoietisk nekrose

Infeksiøs lakseanemi

Infeksjon forårsaket av Perkinsus marinus

Infeksjon forårsaket av Microcytos mackini

Infeksjon forårsaket av Marteilia refringens

Infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae

Infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa

Koiherpesvirussykdom

___________
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VEDLEGG II

A. Opplysninger som i henhold til artikkel 3 og 4 skal gis i forbindelse med meldingen av primær- og sekundærutbrudd 
av sykdommene oppført på liste A og B i vedlegg I:

1. Avsendelsesdato.

2. Avsendelsestidspunkt.

3. Opprinnelsesstat.

4. Sykdommens navn og eventuelt virustype.

5. Utbruddets serienummer.

6. Utbruddstype.

7.  Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet.

8.  Region og driftsenhetens geografiske beliggenhet.

9.  Andre regioner som berøres av restriksjonene.

10.  Dato for bekreftelse.

11.  Dato for mistanke.

12.  Anslått dato for første infeksjon.

13.  Sykdommens opprinnelse.

14.  Bekjempelsestiltak.

15.  Antall dyr på driftsenhetene som er mottakelige for sykdommen: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) 
dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet mottakelige dyr × 1000, h) 
ville dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet mottakelige bikuber.

16.  Antall dyr på driftsenhetene som er klinisk berørt: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av 
hestefamilien, g) ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet klinisk berørte dyr × 1000, h) ville 
dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet klinisk berørte bikuber.

17.  Antall dyr som har dødd på driftsenhetene: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) 
ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet dyr som har dødd i driftsenhetene × 1000, h) ville 
dyrearter.

18.  Antall slaktede dyr: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos 
akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet slaktede dyr × 1000 dersom det er relevant (bare for krepsdyr og 
fisk), h) ville dyrearter.

19.  Antall destruerte skrotter: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos 
akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet fjernede og destruerte dyr × 1000 dersom det er relevant, h) ville 
dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet destruerte bikuber.

20.  (Anslått) dato for fullføring av slakting (dersom det er relevant).

21.  (Anslått) dato for fullføring av destruering (dersom det er relevant).

B. Ved utbrudd av svinepest gis følgende tilleggsopplysninger:

1. Avstand til nærmeste driftsenhet for svin.

2. Antall og art av svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1) på de infiserte driftsenhetene).

3. Antall og art av klinisk berørte svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1) på de infiserte driftsenhetene).

4. Diagnostisk metode.

5. Dersom sykdommen ikke er bekreftet på driftsenheten, er den bekreftet på et slakteri eller i et transportmiddel?

6. Bekreftelse av primærtilfeller(2) hos viltlevende svin.

(1) Dyr under cirka tre måneder.
(2) Med primærtilfeller hos viltlevende svin menes tilfeller som oppstår i frie områder, det vil si utenfor områder der det er restriksjoner 

med hensyn til klassisk svinepest hos viltlevende svin.
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C. For sykdommer oppført på liste B i vedlegg I hos akvakulturdyr gjelder følgende:

– Alle bekreftede utbrudd av eksotiske og ikke-eksotiske sykdommer i tidligere sykdomsfrie medlemsstater, 
soner eller segmenter som definert i direktiv 2006/88/EF, skal meldes som primærutbrudd. Navnet på og 
beskrivelsen av sonen eller segmentet skal stå i den frie teksten.

– Andre utbrudd enn dem som er omhandlet i foregående strekpunkt, skal anses som sekundærutbrudd i samsvar 
med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv.

– Sekundærutbrudd av sykdommer hos akvakulturdyr skal meldes månedlig.»

________________________________
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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 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes egnede og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) I henhold til nevnte forordning skal det fastsettes 
fellesskapsmål for å redusere prevalens i visse 
dyrepopulasjoner av zoonoser og andre zoonotiske 
smittestoffer oppført i vedlegg I til forordningen.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av 12. 
juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere(2), ble 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 28.10.2008, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21.

det fastsatt et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 
broilere på primærproduksjonsnivå.

4) For å nå fellesskapsmålet må medlemsstatene innføre 
nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella 
hos flokker av broilere av arten Gallus og framlegge 
dem for Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2160/2003.

5) Visse medlemsstater har allerede framlagt slike 
programmer, og disse er vurdert å være i samsvar med 
relevante deler av Fellesskapets veterinærregelverk, 
særlig med forordning (EF) nr. 2160/2003.

6) Disse nasjonale bekjempelsesprogrammene bør derfor 
godkjennes.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De nasjonale programmene for bekjempelse av salmonella hos 
flokker av broilere av arten Gallus gallus som er framlagt av 
medlemsstatene oppført i vedlegget, godkjennes.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. oktober 2008

om godkjenning av visse nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos flokker av 
broilere av arten Gallus gallus

[meddelt under nummer K(2008) 5699]

(2008/815/EF)(*)

2015/EØS/49/19
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. desember 2008.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________



27.8.2015 Nr. 49/117EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Belgia

Bulgaria

Den tsjekkiske republikk

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Hellas

Spania

Frankrike

Italia

Kypros

Latvia

Litauen

Luxembourg

Malta

Ungarn

Nederland

Østerrike

Polen

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sverige

Det forente kongerike

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt minstetiltak for 
sykdomsbekjempelse som skal iverksettes ved mistanke 
om eller utbrudd av visse sykdommer hos vanndyr. Del II 
i vedlegg IV til nevnte direktiv inneholder dessuten en 
liste over visse eksotiske og ikke-eksotiske sykdommer.

2) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2006/88/
EF skal medlemsstatene sikre at det anvendes et 
risikobasert program for overvåking av dyrehelsen i 
alle akvakulturanlegg og i alle akvakulturområder for 
bløtdyr, tilpasset den berørte produksjonstypen. I disse 
programmene skal det tas hensyn til retningslinjer som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 2.12.2008, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

skal utarbeides etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 4 i 
nevnte direktiv.

3) I henhold til direktiv 2006/88/EF er målet med 
programmene for overvåking av dyrehelsen å påvise 
eventuell økt dødelighet i alle akvakulturanlegg 
og alle akvakulturområder for bløtdyr, alt etter hva 
som er relevant for produksjonstypen, samt å påvise 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktivet 
i akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr der 
det finnes arter som er mottakelige for disse sykdommene. 
I henhold til del B i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF har 
dessuten de inspeksjoner som utføres i forbindelse med 
slike programmer, som mål å gi de driftsansvarlige for 
akvakulturvirksomhetene råd om vanndyrs helsetilstand 
og eventuelt å treffe nødvendige veterinære tiltak.

4) På grunn av mangfoldet i akvakultursektoren i 
Fellesskapet må programmene for risikobasert overvåking 
av dyrehelsen tilpasses sektorens sammensetning og 
dyrehelsesituasjonen i hver medlemsstat. De retningslinjer 
medlemsstatene skal ta hensyn til i forbindelse med disse 
programmene, bør derfor være begrenset til å gi allmenn 
veiledning.

5) Ved dette vedtak bør det derfor fastsettes retningslinjer 
som det skal tas hensyn til i forbindelse med de 
risikobaserte programmene for overvåking av dyrehelsen.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. november 2008

om retningslinjer for programmene for risikobasert overvåking av dyrehelsen fastsatt ved 
rådsdirektiv 2006/88/EF

[meddelt under nummer K(2008) 6787]

(2008/896/EF)(*)

2015/EØS/49/20
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6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De retningslinjer som det skal tas hensyn til i forbindelse 
med programmene for risikobasert overvåking av dyrehelsen 
fastsatt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, er fastsatt i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. november 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER SOM DET SKAL TAS HENSYN TIL I FORBINDELSE MED PROGRAMMENE FOR 
RISIKOBASERT OVERVÅKING AV DYREHELSEN FASTSATT I ARTIKKEL 10 NR. 1 I DIREKTIV 

2006/88/EF

1. Formålet med retningslinjene

Formålet med disse retningslinjene er å veilede medlemsstatene med hensyn til de programmene for risikobasert 
overvåking av dyrehelsen som er fastsatt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF (heretter kalt «programmene for 
risikobasert overvåking av dyrehelsen»).

2. Inspeksjonenes innhold

2.1. KONTROLL AV REGISTRE OG KLINISKE UNDERSØKELSER

Hver inspeksjon av et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr bør omfatte en analyse av registrene 
omhandlet i artikkel 8 i direktiv 2006/88/EF, med særlig oppmerksomhet rettet mot registrene over dødelighet, 
slik at det blir mulig å vurdere utviklingen i helsestatusen til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for 
bløtdyr.

Et representativt utvalg av alle epidemiologiske enheter bør inspiseres.

Om mulig bør et representativt utvalg av døde eller døende akvakulturdyr undersøkes klinisk både utvendig og 
innvendig med henblikk på å påvise større patologiske endringer. Denne undersøkelsen bør særlig ha som mål 
å påvise eventuell forekomst av en sykdom oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF (heretter kalt 
«listeført sykdom»).

Dersom undersøkelsen gir grunn til mistanke om at en slik sykdom forekommer, bør akvakulturdyrene i 
akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr gjennomgå en laboratorieundersøkelse.

Nærmere regler for de tiltak som skal treffes ved mistanke om og/eller bekreftet forekomst av en listeført sykdom, 
er fastsatt i kapittel V i direktiv 2006/88/EF.

2.2. PRØVETAKING OG LABORATORIEUNDERSØKELSE

Prøvetaking med henblikk på laboratorieundersøkelse er ikke nødvendig i alle tilfeller. For å avgjøre 
om prøvetaking er nødvendig bør det tas hensyn til de opplysninger som er innhentet ved kontrollen av 
akvakulturanleggets registre eller registrene til akvakulturområdet for bløtdyr, samt andre relevante opplysninger.

3. Velge hvem som skal gjennomføre inspeksjonene: vedkommende myndighet, privatpraktiserende 
veterinærer eller andre kvalifiserte tjenesteytere på området vanndyrs helse

Medlemsstatene bør avgjøre om inspeksjonene som inngår i de risikobaserte programmene for overvåking av 
dyrehelsen, skal utføres av vedkommende myndighet, eller om privatpraktiserende veterinærer eller kvalifiserte 
tjenesteytere på området vanndyrs helse også skal tillates å utføre dem.

4. Inspeksjonshyppighet

I del B i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF angis anbefalt hyppighet for inspeksjon av akvakulturanlegg og 
akvakulturområder for bløtdyr. Hyppigheten bestemmes av to faktorer:

a) vedkommende medlemsstats, sones eller segments helsestatus med hensyn til de ikke-eksotiske sykdommene 
oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv (heretter kalt «listeførte ikke-eksotiske sykdommer»).

b) risikoen for at akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr skal smittes av eller medvirke til å 
spre sykdommer.
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5. Helsestatus for akvakulturanlegg og for akvakulturområder for bløtdyr

I del B i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF skilles det mellom følgende kategorier av helsestatus:

Kategori I a) Erklært sykdomsfri i henhold til artikkel 49 nr. 1 bokstav a) eller b) eller artikkel 50 nr. 1 
bokstav a) eller b) i direktiv 2006/88/EF. Denne statusen tildeles dersom

i) ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle sykdommene, finnes i 
medlemsstaten, sonen eller segmentet, eller, dersom det er relevant, i medlemsstatens, 
sonens eller segmentets vannkilde, eller

ii) det er kjent at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve i medlemsstaten, 
sonen eller segmentet, eller, dersom det er relevant, i medlemsstatens, sonens eller 
segmentets vannkilde.

b) Erklært sykdomsfri i henhold til artikkel 49 nr. 1 bokstav c) eller artikkel 50 nr. 1 bokstav c) 
i direktiv 2006/88/EF. Denne statusen er basert på målrettet overvåking som oppfyller 
vilkårene i del II i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF.

Kategori II Ikke erklært sykdomsfri, men omfattes av et overvåkingsprogram godkjent i samsvar med 
artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF.

Kategori III Ikke med sikkerhet infisert, men omfattes ikke av et overvåkingsprogram for å oppnå 
sykdomsfri status.

Kategori IV Med sikkerhet infisert, men omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med 
artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.

Kategori V Med sikkerhet infisert. Omfattes av minstetiltak for sykdomsbekjempelse i henhold til 
kapittel V i direktiv 2006/88/EF.

Dersom det er relevant, kan inspeksjoner som foretas innenfor rammen av et risikobasert program for overvåking 
av dyrehelsen, kombineres med

a) inspeksjoner som foretas innenfor rammen av overvåkings- eller utryddelsesprogrammer som er godkjent i 
samsvar med direktiv 2006/88/EF (for soner eller segmenter i kategori II eller IV),

b) overvåking som gjennomføres for å opprettholde sykdomsfri status (for soner eller segmenter i kategori I 
som er erklært sykdomsfrie i henhold til artikkel 49 nr. 1 bokstav a) eller b) eller artikkel 50 nr. 1 bokstav a) 
eller b) i direktiv 2006/88/EF),

c) overvåking som gjennomføres som et ledd i bekjempelsestiltakene fastsatt i kapittel V i direktiv 2006/88/EF 
(for soner eller segmenter i kategori V).

Ved utarbeidingen av risikobaserte programmer for overvåking av dyrehelsen bør medlemsstatene ta hensyn til 
følgende:

a) For akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som ligger i områder med helsestatus i kategori 
II og IV, er den inspeksjonshyppigheten som kreves i henhold til overvåkings- eller utryddelsesprogrammer 
godkjent i samsvar med direktiv 2006/88/EF, høyere enn den hyppigheten som anbefales i del B i vedlegg 
III til samme direktiv. Medlemsstatene behøver derfor ikke fastsette særlige krav til inspeksjonshyppighet 
for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som ligger i områder omfattet av slike programmer.

b) Nødvendigheten av at medlemsstatene fastsetter særlige krav til hyppigheten av inspeksjoner innenfor 
rammen av et risikobasert program for overvåking av dyrehelsen, gjelder hovedsakelig akvakulturanlegg 
eller akvakulturområder for bløtdyr som ligger i områder med helsestatus i kategori I, III og V, alt etter de 
særlige omstendigheter og nasjonale tiltak.
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c) Det bør tas hensyn til det faktum at et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr kan ha forskjellig 
helsestatus for forskjellige sykdommer. Dette kan være tilfellet for akvakulturanlegg og akvakulturområder 
for bløtdyr som holder arter som er mottakelige for flere av de listeførte ikke-eksotiske sykdommene(1).

6. Bestemmelse av risikonivå for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr

6.1. INNLEDNING

Risikonivået for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr varierer, ikke bare mellom områder med 
forskjellig helsestatus, men også innenfor områder med samme helsestatus(2).

I nr. 6.2 gis det veiledning om de risikofaktorer som skal tas i betrakting ved bestemmelse av risikonivået for 
akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr.

I nr. 6.3 angis en modell som kan brukes for å klassifisere akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr etter 
risikonivå (høy, middels eller lav risiko). Medlemsstatene kan bruke andre modeller for å bestemme risikonivået 
for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr dersom disse anses som bedre egnet i en gitt situasjon.

Disse retningslinjene angir ikke hvordan medlemsstatene skal bruke modellen i nr. 6.3. Medlemsstatene kan

a) anvende modellen på hvert enkelt akvakulturanlegg og hvert enkelt akvakulturområde for bløtdyr for å 
bestemme det enkelte anleggets og områdets risikonivå, eller

b) bruke modellen for å utarbeide en fortegnelse over de ulike typene av akvakulturanlegg og akvakulturområder 
for bløtdyr på deres territorium, og på grunnlag av denne fortegnelsen definere hvilke kategorier av slike 
anlegg og områder som skal anses for å utgjøre en lav, middels og høy risiko.

6.2. RISIKOFAKTORER

En lang rekke faktorer har betydning for bestemmelsen av risikonivået for et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr. Slike faktorer kan bl.a. være

a) direkte spredning av sykdommer via vann,

b) flytting av akvakulturdyr,

c) produksjonstype,

d) hvilke arter av akvakulturdyr som holdes,

e) biosikkerhetssystemet, herunder personalets kompetanse og opplæring,

f) tetthet av akvakulturanlegg, akvakulturområder for bløtdyr og foredlingsvirksomheter i området rundt det 
berørte akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for bløtdyr,

g) nærhet til akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med lavere helsestatus enn det berørte 
akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for bløtdyr,

h) utvikling i helsestatus for det berørte akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for bløtdyr og 
for andre slike anlegg og områder som finnes i området,

(1) Et akvakulturanlegg med regnbueørret kan for eksempel være fritt for infeksiøs lakseanemi (kategori I), tilhøre kategori II (innenfor 
rammen av et godkjent overvåkingsprogram) når det gjelder hemoragisk virusseptikemi og ha ukjent status når det gjelder 
hematopoietisk nekrose (kategori III).

(2) For eksempel vil et akvakulturanlegg som er erklært fritt for en listeført ikke-eksotisk sykdom, generelt utgjøre en lav risiko for 
spredning av den aktuelle sykdommen. Imidlertid utgjør et akvakulturanlegg som produserer egen yngel, en langt lavere risiko enn 
et anlegg som kjøper all yngel fra en eller flere leverandører.
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i) forekomst av sykdomsframkallende stoffer hos viltlevende vanndyr i området rundt det berørte 
akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for bløtdyr,

j) risiko forbundet med menneskelig virksomhet i nærheten av det berørte akvakulturanlegget eller det berørte 
akvakulturområdet for bløtdyr(1);

k) rovdyr eller fugler med adgang til det berørte akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for 
bløtdyr.

Dersom det ved vurdering av risikonivået for akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr brukes et 
komplekst system som tar hensyn til alle relevante risikofaktorer, vil det kunne oppnås en presis klassifisering av 
slike anlegg og områder ut fra deres risikonivå. Et slikt system kan imidlertid også vise seg å være tidkrevende 
og lite kostnadseffektivt. Dessuten er det en komplisert oppgave å veie ulike faktorer opp mot hverandre for å 
vurdere den overordnede risikoen.

Med tanke på vanskelighetene forbundet med å bruke et komplekst system for klassifisering etter risikonivå av 
akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr, er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig å konsentrere seg om 
følgende risikofaktorer:

a) direkte spredning av sykdommer via vann og på grunn av geografisk nærhet mellom ulike akvakulturanlegg 
og akvakulturområder for bløtdyr.

b) flytting av akvakulturdyr.

Disse to risikofaktorene er relevante uansett produksjonstype, hvilke arter av akvakulturdyr som holdes i 
akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr, og hvilke sykdommer det dreier seg om.

6.3. MODELL FOR BESTEMMELSE AV RISIKONIVÅ FOR AKVAKULTURANLEGG OG AKVAKULTUR-
OMRÅDER FOR BLØTDYR

Denne modellen for å bestemme risikonivået (høy, middels eller lav risiko) for akvakulturanlegg og 
akvakulturområder for bløtdyr består av tre trinn:

Trinn I anslag over sannsynligheten for at akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr skal bli 
smittet av sykdommer,

Trinn II anslag over sannsynligheten for at sykdommer skal spre seg fra akvakulturanlegget eller akvakultur-
området for bløtdyr,

Trinn III kombinasjon av de anslåtte risikonivåene fra trinn I og II.

Trinn I

Anslag over sannsynligheten for at akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr skal bli smittet av 
sykdommer

Sannsynlighet for å bli smittet av 
sykdommer via vann og på grunn av 
geografisk nærhet mellom ulike akva-
kultur anlegg og akvakultur områder for 

bløtdyr

Sannsynlighet for å bli smittet av 
sykdommer gjennom flytting av 

akvakulturdyr
Risikonivå

Høy Høy Høyt

Høy Lav Middels

Lav Høy Middels

Lav Lav Lavt

(1) For eksempel transportruter, havner (ballastvann) og sportsfiske.
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Trinn II

Anslag over sannsynligheten for at sykdommer skal spre seg fra akvakulturanlegget eller akvakulturområdet 
for bløtdyr

Sannsynlighet for spredning av 
sykdommer via vann og på grunn 
av geografisk nærhet mellom ulike 
akvakultur anlegg og akvakulturområder 

for bløtdyr

Sannsynlighet for spredning av 
sykdommer gjennom flytting av 

akvakulturdyr
Risikonivå

Høy Høy Høyt

Høy Lav Middels

Lav Høy Middels

Lav Lav Lavt

Trinn III

Kombinasjon av de anslåtte risikonivåene fra trinn I og II

Trinn I. Sannsynlighet for å 
bli smittet av sykdommer

Høy M H H

Middels L M H

Lav L L M

Lav Middels Høy

Trinn II. Sannsynlighet for spredning av sykdommer

6.4. RISIKONIVÅ FOR VISSE AKVAKULTURANLEGG OG AKVAKULTUR OMRÅDER FOR BLØTDYR 
MED HELSESTATUS I KATEGORI I

Akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr der det ikke holdes arter som er mottakelige for de listeførte 
ikke-eksotiske sykdommene, eller der det er kjent at det aktuelle sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve 
i medlemsstaten, sonen eller segmentet, eller, dersom det er relevant, i dennes/dettes vannkilde, kan i henhold til 
del B i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF anses for å ha lavt risikonivå. Det er derfor i prinsippet ikke nødvendig 
at det risikobaserte programmet for overvåking av dyrehelsen omfatter flere forskjellige inspeksjonshyppigheter.

Disse akvakulturanleggene og akvakulturområdene for bløtdyr kan imidlertid ha forskjellige risikonivåer når 
det gjelder å bli smittet av og å spre listeførte ikke-eksotiske sykdommer eller nye sykdommer. Medlemsstatene 
kan derfor klassifisere disse anleggene og områdene etter risikonivå og på den måten gjennomføre differensiert 
overvåking og inspeksjon. Slik kan medlemsstatene også ta hensyn til nødvendigheten av å utnytte ressursene 
best mulig.

6.5. ANSLAG OVER SANNSYNLIGHETEN FOR Å SMITTES AV OG FOR SPREDNING AV SYKDOMMER 
VIA VANN OG PÅ GRUNN AV GEOGRAFISK NÆRHET MELLOM ULIKE AKVAKULTURANLEGG OG 
AKVAKULTUROMRÅDER FOR BLØTDYR

6.5.1. Innledning

Risikoen for at akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr smittes av og sprer sykdommer er lav dersom 
vannkildene og vannutløpet eller vannmiljøet der anlegget eller området befinner seg, kan anses for å gi et 
visst vern mot innføring og spredning av sykdomsframkallende stoffer. Det er stor variasjon i risikoen for at en 
sykdom skal angripe og spre seg fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr(1) via vann og på 
grunn av den geografiske nærheten mellom slike anlegg og områder.

Modellen i nr. 6.3 skiller bare mellom høy og lav sannsynlighet for spredning av sykdommer via vann og på 
grunn av geografisk nærhet mellom ulike akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr.

I dette nummer gis det eksempler på tilfeller der sannsynligheten for å smittes av og for spredning av sykdommer 
via vann og på grunn av geografisk nærhet mellom akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr, kan 
anses for å være lav.

(1) For eksempel fra et overdekket resirkulasjonssystem der kildevannet hentes fra et borehull og utløpsvannet desinfiseres (svært lav 
risiko) til et akvakulturanlegg med merder i sjøen og et stort antall andre akvakulturanlegg i nærheten (svært høy risiko).
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Listen med eksempler i dette nummer er ikke uttømmende. Det bør derfor ikke konkluderes med at sannsynligheten 
er høy for at akvakulturanlegg og akvakulturanlegg for bløtdyr som ikke dekkes av noen av disse eksemplene, 
skal bli smittet av eller spre sykdommer.

6.5.2. Eksempler på akva kultur anlegg og akvakultur områder for bløtdyr med lav risiko for å bli smittet av sykdommer 
via vann og på grunn av geografisk nærhet mellom ulike slike anlegg og områder:

a) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med vann fra et borehull eller en naturlig 
kilde;

b) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med vann som desinfiseres eller behandles 
på annen måte for å hindre at sykdomsframkallende stoffer innføres;

c) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med vann fra en annen vannkilde, og som

i) ikke er forbundet med akvakulturanlegg, akvakulturområder for bløtdyr eller foredlingsvirksomheter som 
holder eller foredler arter som er mottakelige for de samme sykdommene som de artene som holdes i det 
berørte akvakulturanlegget eller det berørte akvakulturområdet for bløtdyr,

ii) ikke inneholder viltlevende vanndyr av mottakelige arter,

d) innlands vannområder, herunder dammer og innsjøer, som er isolert fra andre vannkilder. Ved vurderingen 
av om vannområdet skal anses som isolert, bør det tas hensyn til årstidsbestemte variasjoner, for eksempel 
muligheten for kontakt med andre vannkilder som følge av flom;

e) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som ligger på kysten og som er beskyttet ved at 
de ligger i sikker avstand fra andre slike anlegg og områder, og fra foredlingsvirksomheter som holder 
eller foredler arter som er mottakelige for de samme sykdommene som de artene som holdes i de berørte 
akvakulturanleggene og akvakulturområdene for bløtdyr. Vedkommende myndighet må avgjøre hva som 
skal utgjøre sikker avstand, idet den tar hensyn til slike faktorer som de sykdomsframkallende stoffenes evne 
til å overleve i åpent vann, vannstrømmene og tidevannsforskjellen.

6.5.3. Eksempler på akva kultur anlegg og akvakultur områder for bløtdyr med lav risiko for å spre sykdommer via vann 
og på grunn av geografisk nærhet mellom ulike slike anlegg og områder:

a) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr uten avløp til naturlige vannveier(1);

b) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr der avløpsvannet desinfiseres eller behandles på annen 
måte for å hindre spredning av sykdomsframkallende stoffer;

c) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr der avløpsvannet ledes ut i offentlige kloakksystemer, 
forutsatt at disse omfatter en eller annen form for behandling av avløpsvannet. Dersom avløpsvannet derimot 
ledes ut i naturlige vannveier uten behandling, skal slike akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr 
ikke anses for å utgjøre lav risiko;

d) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr uten avløp til vann med akvakulturdyr eller viltlevende 
vanndyr av arter som er mottakelige for den eller de listeførte sykdommene;

e) innlands vannområder, herunder dammer og innsjøer, som er isolert fra andre vannkilder. Ved vurderingen 
av om vannområdet skal anses som isolert, bør det tas hensyn til årstidsbestemte variasjoner, for eksempel 
muligheten for kontakt med andre vannkilder som følge av flom;

f) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som ligger på kysten og som er beskyttet ved at de 
ligger i sikker avstand fra andre slike anlegg og områder som holder arter som er mottakelige for de samme 
sykdommene som de artene som holdes i de berørte akvakulturanleggene og akvakulturområdene for 
bløtdyr. Vedkommende myndighet må avgjøre hva som skal utgjøre sikker avstand, idet den tar hensyn til 
slike faktorer som de sykdomsframkallende stoffenes evne til å overleve i åpent vann, vannstrømmene og 
tidevannsforskjellen.

(1) For eksempel innlands akvakulturanlegg der utløpsvannet ledes ned i grunnen eller ut på jorder.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/126 27.8.2015

6.6. ANSLAG OVER SANNSYNLIGHETEN FOR Å SMITTES AV OG FOR SPREDNING AV SYKDOMMER 
GJENNOM FLYTTING AV AKVAKULTURDYR

6.6.1. Innledning

Flytting av levende akvakulturdyr til og fra akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr er en svært viktig 
årsak til overføring av sykdommer.

Ved vurdering av denne faktoren bør det tas hensyn til følgende:

a) akvakulturdyrenes opprinnelsessted,

b) antall akvakulturdyr som leveres til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr,

c) antall ulike leverandører av akvakulturdyr,

d) hvor ofte akvakulturdyr flyttes til og fra akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr.

I modellen i nr. 6.3 anbefales det bare at akvakulturanlegg grupperes ut fra om det er høy eller lav risiko for at 
de skal bli smittet av eller spre sykdommer gjennom flytting av akvakulturdyr. I henhold til nevnte modell er det 
derfor tilstrekkelig å ta hensyn til om akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr forsynes med og 
leverer levende akvakulturdyr (herunder egg), og til disse dyrenes opprinnelsessted.

I dette nummer gis det eksempler på tilfeller der sannsynligheten for å smittes av og for spredning av sykdommer 
gjennom flytting av akvakulturdyr, kan anses for å være lav.

Listen med eksempler i dette nummer er ikke uttømmende. Det bør derfor ikke konkluderes at risikoen er høy 
for at akvakulturanlegg og akvakulturanlegg for bløtdyr som ikke dekkes av noen av disse eksemplene, skal bli 
smittet av eller spre sykdommer.

6.6.2. Eksempler på akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med lav sannsynlighet for å bli smittet av 
sykdommer gjennom mottak av akvakulturdyr:

a) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som er selvforsynt med egg eller yngel(1);

b) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med akvakulturdyr bare fra sykdomsfrie 
soner eller segmenter. For akvakulturanlegg med helsestatus i kategori III og V er det etter gjeldende 
fellesskapsregelverk ikke noe krav om at de skal forsynes med akvakulturdyr fra sykdomsfrie soner 
eller segmenter, og det faktum at et akvakulturanlegg velger å få sine dyr levert fra en sykdomsfri sone 
eller et sykdomsfritt segment, skiller det fra andre akvakulturanlegg med helsestatus i samme kategori. 
Akvakulturanlegg med helsestatus i kategori I skal motta dyr bare fra sykdomsfrie opprinnelsessteder. Derfor 
bør det for disse akvakulturanleggene i stedet kreves enten at dyrene leveres fra det samme sykdomsfrie 
området, eller at akvakulturanlegget bruker bare et begrenset antall leverandører av akvakulturdyr;

c) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med viltlevende vanndyr som er frigitt fra 
karantene og beregnet på oppdrett;

d) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som forsynes med desinfiserte egg. Dette er relevant 
bare dersom vitenskapelige bevis eller praktisk erfaring har vist at desinfisering effektivt reduserer risikoen 
for overføring av listeførte sykdommer som artene i akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr 
er mottakelige for, til et akseptabelt nivå.

6.6.3. Eksempler på akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr med lav sannsynlighet for å spre sykdommer 
gjennom levering av akvakulturdyr

a) akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr som ikke leverer dyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging 
eller kultivering;

b) fiskeoppdrettsanlegg som leverer bare desinfiserte egg. Dette er relevant bare dersom vitenskapelige bevis 
eller praktisk erfaring har vist at desinfisering effektivt reduserer risikoen for overføring av listeførte 
eksotiske eller ikke-eksotiske sykdommer som artene i akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for 
bløtdyr er mottakelige for, til et akseptabelt nivå.

______________

(1) For eksempel fiskeoppdrettsanlegg som holder sin egen stamfisk, og akvakulturanlegg og -områder for bløtdyr der produksjonen er 
basert på naturlig tilførsel av yngel;
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 6 nr. 1b, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos dyr. I henhold til forordningen 
skal hver medlemsstat gjennomføre et årlig program 
for overvåking av TSE på grunnlag av aktiv og passiv 
overvåking, i samsvar med vedlegg III til nevnte 
forordning.

2) I artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 er 
det fastsatt at medlemsstater som kan dokumentere en 
forbedring i den epidemiologiske situasjonen på sitt 
territorium, i henhold til visse kriterier som skal fastsettes 
etter framgangsmåten i nevnte artikkel, kan anmode om 
at deres årlige overvåkingsprogram revideres.

3) I kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt hvilke opplysninger som skal 
framlegges for Kommisjonen, og hvilke epidemiologiske 
kriterier som skal oppfylles av medlemsstater som ønsker 
å revidere sine årlige overvåkingsprogrammer.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
avgav 17. juli 2008 to vitenskapelige uttalelser om 
revisjon av ordningen for overvåking av BSE i visse 
medlemsstater. Uttalelsene inneholder en vurdering av 
det økte risikonivået for menneskers og dyrs helse som 
følge av gjennomføringen av en revidert ordning for 
overvåking av BSE i Fellesskapets 15 medlemsstater 
før 1. mai 2004, og det konkluderes med at mindre 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 5.12.2008, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.

enn ett BSE-tilfelle i året ikke ville ha blitt oppdaget i 
disse medlemsstatene dersom alderen på det storfe som 
omfattes av overvåkingen, ble hevet fra 24 måneder til 48 
måneder.

5) Italia framla 17. juli 2008 en søknad for Kommisjonen 
om å få revidere sitt årlige program for overvåking av 
BSE.

6) Irland framla 7. august 2008 en søknad for Kommisjonen 
om å få revidere sitt årlige program for overvåking av 
BSE.

7) Østerrike framla 13. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

8) Danmark framla 13. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

9) Det forente kongerike framla 15. august 2008 en søknad 
for Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

10) Luxembourg framla 20. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

11) Tyskland framla 28. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

12) Nederland framla 28. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

13) Finland framla 29. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

14) Sverige framla 29. august 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. november 2008

om tillatelse til at visse medlemsstater reviderer sine årlige overvåkingsprogrammer for BSE

[meddelt under nummer K(2008) 7288]

(Bare den spanske, danske, tyske, greske, engelske, franske, italienske, nederlandske, portugisiske, 
finske og svenske teksten har gyldighet)

(2008/908/EF)(*)

2015/EØS/49/21
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15) Portugal framla 4. september 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

16) Frankrike framla 8. september 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

17) Spania framla 9. september 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

18) Belgia framla 11. september 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

19) Hellas framla 17. september 2008 en søknad for 
Kommisjonen om å få revidere sitt årlige program for 
overvåking av BSE.

20) Søknadene fra disse 15 medlemsstatene ble 18. september 
2008 vurdert av en midlertidig arbeidsgruppe av 
sakkyndige som fastslo at risikoanalysene medlemsstatene 
hadde framlagt til støtte for sine søknader var 
tilfredsstillende og ville sikre vern av menneskers og dyrs 
helse. Alle kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd 
og alle de epidemiologiske kriteriene fastsatt i kapittel A 
del I nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 
som medlemsstatene skal oppfylle for å dokumentere 
forbedringen i den epidemiologiske situasjonen, ble også 
kontrollert og viste seg å være oppfylt.

21) De 15 medlemsstatene som har fått sine søknader vurdert 
med positivt resultat, bør derfor få tillatelse til å revidere 
sitt overvåkingsprogram og innføre 48 måneder som ny 
aldersgrense for kartlegging av BSE i medlemsstaten.

22) Noen medlemsstater som tiltrådte Fellesskapet 1. mai 
2004, men som begynte arbeidet for å oppfylle 
kriteriene allerede i årene før tiltredelsen, har også 
framlagt søknader for Kommisjonen om å få revidere 
sine årlige overvåkingsprogrammer for BSE. I tillegg 
til den vitenskapelige vurderingen, og for å kontrollere 
at de epidemiologiske kriteriene er oppfylt, forventes 
Næringsmiddel- og veterinærkontoret (FVO) å foreta 
en inspeksjon i disse medlemsstatene samt i de 
medlemsstatene som senere søker om å få revidere sine 
programmer. Kommisjonen har mottatt søknader om 
revisjon fra Slovenia og Kypros.

23) Av praktiske grunner bør begynnelsesdatoen for de 
reviderte årlige overvåkingsprogrammene falle sammen 
med Fellesskapets budsjettår.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fra 1. januar 2009 kan medlemsstatene oppført i vedlegget til 
dette vedtak revidere sine årlige overvåkingsprogrammer som 
fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 (heretter 
kalt «de reviderte årlige overvåkingsprogrammene»).

Artikkel 2

De reviderte årlige overvåkingsprogrammene får anvendelse 
bare på den berørte medlemsstats nasjonale storfepopulasjon 
og skal omfatte minst alle dyr av storfe under 48 måneder som 
inngår i følgende delpopulasjoner:

a) dyr omhandlet i kapittel A del I nr. 2.2 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

b) dyr omhandlet i kapittel A del III nr. 2.1 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

c) dyr omhandlet i kapittel A del I nr. 3.1 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Belgia, Kongeriket 
Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Republikken 
Hellas, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, 
Republikken Italia, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken 
Portugal, Republikken Finland, Kongeriket Sverige og Det 
forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Utferdiget i Brussel, 28. november 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Liste over medlemsstater

– Belgia

– Danmark

– Tyskland

– Irland

– Hellas

– Spania

– Frankrike

– Italia

– Luxembourg

– Nederland

– Østerrike

– Portugal

– Finland

– Sverige

– Det forente kongerike

___________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 10 nr. 3 annet ledd og 
artikkel 10 nr. 4 første ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(2), særlig artikkel 25 og artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF må 
akvakulturdyr av arter som er mottakelige for sykdommer 
oppført i direktivets vedlegg IV del II, og som skal 
innføres for oppdrett eller kultivering i en medlemsstat, 
en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for en 
bestemt sykdom, komme fra en medlemsstat, en sone 
eller et segment som også er erklært fri/fritt for denne 
sykdommen. I henhold til direktivets artikkel 44 nr. 4 
skal det samme gjelde for områder som er omfattet av 
et overvåkings- eller utryddelsesprogram for en bestemt 
sykdom.

2) I henhold til artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF må 
smittebærende arter av sykdommer oppført i direktivets 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 16.12.2008, s. 94, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

vedlegg IV del II, og som skal innføres for oppdrett eller 
kultivering i en medlemsstat, en sone eller et segment 
som er erklært fri/fritt for en bestemt sykdom, enten 
komme fra en medlemsstat, en sone eller et segment som 
også er erklært fri/fritt for denne sykdommen, eller i et 
passende tidsrom holdes i karantene i vann som er fritt for 
det aktuelle sykdomsframkallende stoffet, dersom dette i 
lys av vitenskapelige data eller praktisk erfaring viser seg 
å være tilstrekkelig til å redusere risikoen for overføring 
av sykdommen til et akseptabelt nivå for å hindre slik 
overføring. I henhold til artikkel 44 nr. 4 i direktiv 
2006/88/EF skal det samme gjelde for områder som er 
omfattet av et overvåkings- eller utryddelsesprogram for 
en bestemt sykdom.

3) Vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 
av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse 
av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse 
som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, 
og om utarbeiding av en liste over smittebærende arter(3) 
inneholder en liste over mulige smittebærende arter for 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 
2006/88/EF, herunder vilkårene for at disse artene skal 
anses som smittebærende i henhold til direktivets artikkel 
17.

4) I artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt som 
unntak fra direktivets artikkel 16 at viltlevende vanndyr 
av arter som er mottakelige for sykdommer oppført 
i direktivets vedlegg IV del II, og som er fanget i en 
medlemsstat, en sone eller et segment som ikke er erklært 
fri/fritt for en bestemt sykdom, skal plasseres i karantene 
under tilsyn av vedkommende myndighet i egnede anlegg 
i et tidsrom som er tilstrekkelig til å redusere risikoen for 
overføring av sykdommen til et akseptabelt nivå, før de 
kan settes ut i en medlemsstat, en sone eller et segment 
som er erklært fri/fritt for vedkommende sykdom. I 
henhold til artikkel 44 nr. 4 i direktiv 2006/88/EF skal 
det samme gjelde for områder som er omfattet av et 
overvåkings- eller utryddelsesprogram for en bestemt 
sykdom.

(3) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. desember 2008

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til krav til karantene for akvakulturdyr

[meddelt under nummer K(2008) 7905]

(2008/946/EF)(*)

2015/EØS/49/22
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5) I henhold til artikkel 10 og 11 i forordning (EF) 
nr. 1251/2008 kan dyr av smittebærende arter og 
viltlevende vanndyr som er beregnet på oppdrett, 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske 
og åpne anlegg for akvariedyr, samt akvariedyr av 
mottakelige arter beregnet på lukkede anlegg for 
akvariedyr, importeres til en medlemsstat, en sone eller 
et segment som er erklært fri/fritt for en bestemt sykdom, 
eller til områder som er omfattet av et overvåkings- eller 
utryddelsesprogram for en bestemt sykdom, selv om de 
ikke kommer fra sykdomsfrie områder, forutsatt at de 
har vært i karantene som fastsatt i direktiv 2006/88/EF i 
et passende tidsrom. I henhold til artikkel 10 nr. 1 første 
strekpunkt i direktiv 91/496/EØF kan karantenen finne 
sted i en tredjestat.

6) Det bør fastsettes nærmere regler for karantenen for å sikre 
at den reduserer risikoen for overføring av sykdommer 
oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF til et 
akseptabelt nivå.

7) Karanteneanlegg i Fellesskapet omfattes av definisjonen 
av «akvakulturvirksomhet» i artikkel 3 nr. 1 bokstav 
c) i direktiv 2006/88/EF. Av hensyn til dyrehelsen 
i Fellesskapet bør karanteneanlegg i tredjestater 
oppfylle krav som tilsvarer de krav som er fastsatt for 
akvakulturvirksomheter i direktiv 2006/88/EF.

8) Når karantenen finner sted i Fellesskapet, er det svært 
viktig at transporten av sendinger av akvakulturdyr 
til karanteneanlegget overvåkes, for å sikre at dyrene 
som skal settes i karantene, transporteres direkte til 
karanteneanlegget på en sikker måte.

9) Karanteneanleggene skal være konstruert og drives på 
en måte som hindrer spredning av sykdommer mellom 
karanteneenhetene og mellom karanteneanleggene og 
andre akvakulturvirksomheter.

10) Visse aktiviteter i forbindelse med karantene i Fellesskapet 
omfattes av definisjonen av «offentlig kontroll» i artikkel 
2 nr. 1 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(1). 
Kostnader i forbindelse med karantene i Fellesskapet 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.

bør derfor omfattes av artikkel 27 i nevnte forordning, 
der det er fastsatt at medlemsstatene kan kreve gebyrer 
eller avgifter for å dekke kostnadene i forbindelse med 
offentlig kontroll.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Ved dette vedtak fastsettes krav til karantene som omhandlet i

a) artikkel 17 og 20 i direktiv 2006/88/EF, og

b) kapittel IV i forordning (EF) nr. 1251/2008 og 
sertifikatmodellene i vedlegg IV til samme forordning.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette vedtak menes med:

1. «karanteneanlegg» et anlegg

a) der akvakulturdyr holdes i karantene,

b) som inneholder en eller flere karanteneenheter, og

c) som av vedkommende myndighet, som definert i 
artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) nr. 882/2004, er 
godkjent og registrert som karanteneanlegg i samsvar 
med artikkel 4 og 6 i direktiv 2006/88/EF, og som 
oppfyller de minstekrav til karanteneanlegg som er 
fastsatt i vedlegg I til dette vedtak,

2. «karanteneenhet» en driftsmessig og fysisk atskilt enhet i 
et karanteneanlegg som inneholder bare akvakulturdyr fra 
samme sending og med samme helsetilstand og, dersom 
det er nødvendig, kontrollakvakulturdyr,
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3. «kontrollakvakulturdyr» akvakulturdyr som skal brukes 
som diagnostisk hjelpemiddel under karantenen,

4. «listeførte sykdommer» sykdommene oppført i del II i 
vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF,

5. «godkjent kvalifisert fagperson på området vanndyrs helse» 
en kvalifisert fagperson på området vanndyrs helse som er 
utpekt av vedkommende myndighet til å utføre særskilt 
offentlig kontroll av karanteneanlegg på dens vegne.

KAPITTEL II

AKVAKULTURDYR I KARANTENE I TREDJESTATER

Artikkel 3

Vilkår for import

Dersom karantene er et vilkår for import til Fellesskapet 
av sendinger av akvakulturdyr i samsvar med kapittel IV i 
forordning (EF) nr. 1251/2008, skal slike sendinger importeres 
til Fellesskapet bare dersom vilkårene fastsatt i dette kapittel 
er oppfylt.

Artikkel 4

Karantenevilkår i tredjestater

1. Karantenen skal ha blitt gjennomført i et karanteneanlegg 
som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c).

2. Karanteneanlegget skal være under tilsyn av 
vedkommende myndighet, og denne myndighet skal

a) besøke karanteneanlegget minst én gang i året,

b) sikre at karanteneanlegget oppfyller vilkårene fastsatt i 
dette vedtak,

c) føre tilsyn med virksomheten til den godkjente kvalifiserte 
fagpersonen på området vanndyrs helse, og

d) kontrollere at vilkårene for å gi godkjenningen, forblir 
oppfylt.

3. Akvakulturdyrene skal ha vært underlagt 
karantenebestemmelsene fastsatt i følgende artikler:

a) for mottakelige arter, artikkel 13, 14 og 15,

b) for smittebærende arter, artikkel 16 og 17.

4. Akvakulturdyrene kan frigis fra karantene bare etter 
skriftlig samtykke fra vedkommende myndighet.

Artikkel 5

Godkjenning av karanteneanlegg i tredjestater

1. For å kunne godkjennes av vedkommende myndighet må 
karanteneanlegg tilfredsstille

a) bestemmelser som minst tilsvarer vilkårene for godkjenning 
fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2006/88/EF,

b) minstekravene til karanteneanlegg fastsatt i vedlegg I til 
dette vedtak.

2. Hvert godkjent karanteneanlegg skal tildeles et 
registreringsnummer.

3. Det skal utarbeides en liste over godkjente karanteneanlegg 
som skal oversendes Kommisjonen.

Artikkel 6

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenninger 
for karanteneanlegg i tredjestater

1. Dersom vedkommende myndighet blir underrettet om en 
mistenkt forekomst av en eller flere listeførte sykdommer i et 
karanteneanlegg, skal den

a) umiddelbart midlertidig oppheve anleggets godkjenning,

b) sikre at det treffes nødvendige tiltak for å bekrefte eller 
avkrefte mistanken, i samsvar med vedlegg II nr. 3.

2. En midlertidig oppheving i henhold til nr. 1 skal ikke 
trekkes tilbake før

a) den mistenkte forekomsten av vedkommende listeførte 
sykdom eller sykdommer er blitt offisielt avkreftet, eller

b) vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer 
er utryddet fra karanteneanlegget, og de berørte 
karanteneenhetene er rengjort og desinfisert.

3. Vedkommende myndighet skal umiddelbart tilbakekalle 
et karanteneanleggs godkjenning dersom anlegget ikke lenger 
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 1.

Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om dette.
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Artikkel 7

Lister over karanteneanlegg

Kommisjonen skal oversende medlemsstatene alle nye og 
ajourførte lister over karanteneanlegg som den mottar i 
samsvar med artikkel 5 nr. 3, og gjøre dem tilgjengelige for 
allmennheten.

KAPITTEL III

AKVAKULTURDYR I KARANTENE I FELLESSKAPET

Artikkel 8

Attest

1. Dersom sendinger av akvakulturdyr som importeres 
til Fellesskapet, er beregnet på å settes i karantene på dets 
territorium, skal importøren eller dennes representant 
framlegge en skriftlig attest undertegnet av den ansvarlige for 
karanteneanlegget på at akvakulturdyrene vil bli tatt imot for 
karantene.

2. Attesten nevnt i nr. 1 skal

a) være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene 
i den medlemsstaten der grensekontrollstasjonen der 
veterinærkontrollen skal utføres, ligger. Vedkommende 
medlemsstat kan imidlertid tillate at et annet av 
Fellesskapets offisielle språk brukes, om nødvendig vedlagt 
en offisiell oversettelse til et av dens offisielle språk,

b) inneholde karanteneanleggets registreringsnummer.

3. Attesten nevnt i nr. 1 skal

a) være grensekontrollstasjonen i hende før sendingen 
ankommer, eller

b) forevises ved grensekontrollstasjonen av importøren 
eller dennes representant før akvakulturdyrene frigis fra 
grensekontrollstasjonen.

Artikkel 9

Transport av akvakulturdyr direkte til karanteneanlegg

Sendinger av akvakulturdyr som importeres til Fellesskapet og 
er beregnet på å settes i karantene på Fellesskapets territorium, 
skal transporteres direkte fra grensekontrollstasjonen til 
karanteneanlegget.

Kjøretøyene som brukes til denne transporten, skal lukkes av 
den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen med segl 
som ikke kan brytes.

Artikkel 10

Overvåking av transport av akvakulturdyr

1. Der sendinger av akvakulturdyr som importeres til 
Fellesskapet, er beregnet på å settes i karantene på Fellesskapets 
territorium,

a) skal den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen 
innen én virkedag fra sendingens ankomst til 
grensekontrollstasjonen underrette vedkommende 
myndighet for karanteneanlegget om sendingens 
opprinnelsessted og bestemmelsessted ved hjelp av 
datasystemet omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i rådsdirektiv 
90/425/EØF(1) («TRACES-systemet»),

b) skal den ansvarlige for karanteneanlegget innen én virkedag 
fra sendingens ankomst til karanteneanlegget underrette 
vedkommende myndighet for anlegget om at sendingen er 
ankommet,

c) skal vedkommende myndighet for karanteneanlegget 
innen tre virkedager fra sendingens ankomst til anlegget, 
ved hjelp av TRACES-systemet underrette den offentlige 
veterinæren som underrettet myndigheten om sendingen i 
henhold til bokstav a), om at sendingen er ankommet.

2. Dersom det bekreftes overfor vedkommende myndighet 
for grensekontrollstasjonen at akvakulturdyrene som er meldt 
å være bestemt for et karanteneanlegg i Fellesskapet, ikke har 
ankommet bestemmelsesstedet innen tre virkedager fra den 
forventede ankomstdatoen, skal vedkommende myndighet 
treffe egnede tiltak.

Artikkel 11

Karantenevilkår i Fellesskapet

Der karantene i Fellesskapet er et vilkår for omsetning av 
sendinger av akvakulturdyr i samsvar med artikkel 17 eller 
20 i direktiv 2006/88/EF eller for import av slike sendinger 
til Fellesskapet i samsvar med kapittel IV i forordning (EF) 
nr. 1251/2008, skal sendingene oppfylle følgende vilkår:

a) Hele karantenen skal gjennomføres i ett og samme 
karanteneanlegg i Fellesskapet.

b) Akvakulturdyrene skal underlegges karantene-
bestemmelsene fastsatt i følgende artikler:

i) for mottakelige arter, artikkel 13, 14 og 15,

ii) for smittebærende arter, artikkel 16 og 17.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
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c) Akvakulturdyrene kan frigis fra karantene bare etter 
skriftlig samtykke fra vedkommende myndighet.

Artikkel 12

Tiltak ved mistanke om eller bekreftelse på forekomst av en 
eller flere listeførte sykdommer

1. Dersom det under karantenen oppstår mistanke 
om forekomst av en eller flere listeførte sykdommer i 
karanteneanlegget, skal vedkommende myndighet

a) ta egnede prøver og analysere disse i samsvar med vedlegg 
II nr. 3,

b) sikre at det i påvente av laboratorieresultatene ikke flyttes 
noen akvakulturdyr til eller fra karanteneanlegget.

2. Dersom det under karantenen bekreftes forekomst av en 
eller flere listeførte sykdommer, skal vedkommende myndighet 
sikre at

a) alle akvakulturdyr i de berørte karanteneenhetene fjernes 
og destrueres, idet det tas hensyn til risikoen for spredning 
av vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer,

b) de berørte karanteneenhetene rengjøres og desinfiseres,

c) ingen akvakulturdyr plasseres i de berørte karanteneenhetene 
i et tidsrom på 15 dager fra rengjøringen og desinfiseringen 
er fullført,

d) vannet i de berørte karanteneenhetene behandles på en 
måte som effektivt inaktiverer smittestoffet som forårsaker 
vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer.

3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a) kan vedkommende 
myndighet tillate omsetning av akvakulturdyr som holdes 
i karanteneanlegget, og produkter av disse, forutsatt at 
helsetilstanden til vanndyrene på bestemmelsesstedet med 
hensyn til vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer, 
ikke settes i fare.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle 
tiltak som treffes i henhold til denne artikkel.

KAPITTEL IV

KARANTENEBESTEMMELSER

AVSNITT 1

Mottakelige arter

Artikkel 13

Karantenens varighet for mottakelige arter

1. Fisk skal holdes i karantene i minst 60 dager.

2. Krepsdyr skal holdes i karantene i minst 40 dager.

3. Bløtdyr skal holdes i karantene i minst 90 dager.

Artikkel 14

Undersøkelser, prøvetaking, analyser og diagnose

1. For at det skal være påvist at vedkommende listeførte 
sykdom eller sykdommer ikke forekommer, må resultatet av 
undersøkelsene, prøvetakingen, analysene og diagnostiseringen 
omhandlet i vedlegg II være negativt.

2. Kontrollakvakulturdyr kan brukes i forbindelse med 
undersøkelsene, prøvetakingen, analysene og diagnostiseringen, 
med mindre dyrene i karantene tilhører arter som er mottakelige 
for infeksjon med Marteilia refringens.

3. Vedkommende myndighet skal avgjøre hvor mange 
kontrollakvakulturdyr som skal brukes, idet den tar 
hensyn til antallet akvakulturdyr som holdes, størrelsen på 
karanteneenheten og egenskapene ved vedkommende listeførte 
sykdom eller sykdommer og ved artene.

4. Kontrollakvakulturdyrene

a) skal tilhøre arter som er mottakelige for vedkommende 
listeførte sykdom eller sykdommer, og, dersom det er 
mulig av hensyn til deres livsvilkår, befinne seg i en av sine 
mest mottakelige livsfaser,

b) skal komme fra en medlemsstat, en sone eller et segment 
eller fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er 
erklært fri/fritt for vedkommende listeførte sykdom eller 
sykdommer,

c) skal ikke være vaksinert mot vedkommende listeførte 
sykdom eller sykdommer,

d) skal plasseres i karanteneenheten rett før eller på det 
tidspunkt akvakulturdyrene som skal settes i karantene, 
ankommer, og holdes i kontakt med disse dyrene under de 
samme oppdrettstekniske og miljømessige forhold.

Artikkel 15

Inspeksjon

Vedkommende myndighet skal for hver sending av 
akvakulturdyr inspisere karanteneforholdene minst ved 
begynnelsen og slutten av karanteneperioden.

Når vedkommende myndighet foretar slike inspeksjoner, skal 
den

a) sikre at miljøforholdene er slik at de bidrar til at 
vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer kan 
påvises i laboratorium,
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b) undersøke registrene over dødelighet under karantenen,

c) om nødvendig undersøke akvakulturdyrene i karantene-
enhetene.

AVSNITT 2

SMITTEBÆRENDE ARTER

Artikkel 16

Karantenebestemmelser for smittebærende arter

1. Smittebærende arter skal holdes i karantene i minst 30 
dager.

2. Vannet i karanteneenheten skal skiftes mist én gang om 
dagen.

Artikkel 17

Inspeksjon

Vedkommende myndighet skal for hver sending av 
akvakulturdyr inspisere karanteneforholdene minst ved 
begynnelsen og slutten av karanteneperioden.

Når vedkommende myndighet foretar slike inspeksjoner, skal 
den

a) undersøke registrene over dødelighet under karantenen,

b) om nødvendig undersøke akvakulturdyrene i karantene-
enhetene.

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Overgangsbestemmelse

Inntil de diagnostiske metodene som skal fastsettes i samsvar 
med artikkel 49 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF er vedtatt, 
skal analysen av prøver som er tatt for å påvise fravær av 
vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer under 
karantenen, utføres etter de diagnostiske metodene som er 
fastsatt i kapittelet om den enkelte listeførte sykdom i seneste 
utgave av Manual of diagnostic tests for aquatic animals fra 
Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

Artikkel 19

Anvendelsesdato

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2009.

Artikkel 20

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Minstekrav til karanteneanlegg

DEL A

Krav til konstruksjon og utstyr

1. Karanteneanlegget skal være atskilt fra andre karanteneanlegg, andre akvakulturanlegg eller andre akvakulturområder 
for bløtdyr med en avstand som vedkommende myndighet fastsetter på grunnlag av en risikovurdering der det tas 
hensyn til vedkommende listeførte sykdom eller sykdommers epidemiologi. Et karanteneanlegg kan imidlertid 
ligge inne i et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr.

2. Karanteneenhetene skal være konstruert slik at all utveksling av vann mellom dem er umulig. Dessuten 
skal avløpssystemet i hver karanteneenhet være utformet slik at det hindrer all krysskontaminering mellom 
karanteneenheter eller andre enheter i samme akvakulturanlegg eller samme akvakulturområde for bløtdyr.

3. Vannforsyningen til karanteneenhetene må være fri for vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer.

4. Når karanteneenhetenes avløpssystem befinner seg i en medlemsstat, en sone, et segment, en tredjestat eller en del 
av en tredjestat som er erklært fri/fritt for en eller flere listeførte sykdommer, eller som er omfattet av et overvåkings- 
eller utryddelsesprogram for en eller flere listeførte sykdommer, skal det ha et system for rensing av avløpsvann 
som er godkjent av vedkommende myndighet. Systemet for rensing av avløpsvann skal

a) behandle alt avløpsvann og avfall som genereres i karanteneenheten, på en måte som effektivt inaktiverer 
smittestoffet som forårsaker vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer,

b) være utstyrt med feilsikre reservesystemer som sikrer kontinuerlig drift og fullstendig inneslutning.

5. Karanteneenhetene skal være konstruert slik at de hindrer kontakt med andre dyr som kan spre vedkommende 
listeførte sykdom eller sykdommer.

6. Alt utstyr skal være konstruert slik at det kan rengjøres og desinfiseres, og det skal finnes egnet utstyr til rengjøring 
og desinfisering.

7. Det skal være installert hygienebarrierer ved alle innganger til og utganger fra karanteneanlegget og dets forskjellige 
enheter.

8. Hver karanteneenhet i karanteneanlegget skal ha sitt eget utstyr, slik at krysskontaminering mellom de ulike 
karanteneenhetene unngås.

DEL B

Krav til drift

1. Den driftsansvarlige for akvakulturvirksomheten der karanteneanlegget befinner seg, skal ved kontrakt eller ved et 
juridisk virkemiddel sikre seg tjenestene til en godkjent kvalifisert fagperson på området vanndyrs helse.

2. For hver sending av akvakulturdyr som settes i karantene,

a) skal karanteneenheten rengjøres og desinfiseres og deretter holdes fri for akvakulturdyr i minst sju dager før en 
ny sending tilføres,

b) skal karanteneperioden starte først når de siste akvakulturdyrene i sendingen er tilført.

3. Det skal treffes egnede tiltak for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående sendinger.

4. Ingen uvedkommende skal ha adgang til karanteneanlegget.

5. Personer som går inn i karanteneanlegget, skal ha på seg vernetøy og vernesko.
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6. Det skal ikke forekomme noen kontakt mellom personale eller utstyr som kan føre til at smitte overføres mellom 
karanteneanlegg eller karanteneenheter, eller mellom karanteneanlegg og akvakulturanlegg eller akvakulturområder 
for bløtdyr.

7. Ved mottak skal transportkjøretøyer og -utstyr, herunder tanker, beholdere og vann, behandles på en måte som 
effektivt inaktiverer smittestoffet som forårsaker vedkommende listeførte sykdom eller sykdommer.

8. Døde akvakulturdyr og akvakulturdyr som viser kliniske tegn på sykdom, skal undersøkes klinisk av en godkjent 
kvalifisert fagperson på området vanndyrs helse, og et representativt utvalg av døde akvakulturdyr og akvakulturdyr 
som viser kliniske tegn på sykdom, skal undersøkes i et laboratorium utpekt av vedkommende myndighet.

9. De nødvendige metoder for undersøkelse, prøvetaking og diagnostisering skal anvendes i samråd med og under 
tilsyn av vedkommende myndighet.

10. I tillegg til å oppfylle registreringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2006/88/EF skal karanteneanlegget 
føre et register over

a) personalets inngangs- og utgangstider,

b) behandlingen av tilførselsvann og avløpsvann, alt etter hva som er relevant,

c) eventuelle unormale forhold som påvirker karantenedriften (strømbrudd, bygningsskader eller strenge 
værforhold),

d) datoene for og resultatene av prøvetaking med sikte på analyse.

___________

VEDLEGG II

Undersøkelser, prøvetaking, analyser og diagnostisering av akvakulturdyr 

1. Ved undersøkelser, prøvetaking, analyser og diagnostisering av akvakulturdyr skal det sikres at miljøforholdene 
i karanteneanlegget i hele karanteneperioden er slik at de bidrar til at vedkommende listeførte sykdom eller 
sykdommer kan påvises i laboratorium.

2. Innen 15 dager før utløpet av karanteneperioden skal det tas prøver av følgende akvakulturdyr:

a) Alle kontrollakvakulturdyr dersom det brukes slike.

b) Dersom det ikke brukes kontrollakvakulturdyr, et tilstrekkelig antall akvakulturdyr til å sikre at vedkommende 
listeførte sykdom eller sykdommer kan påvises med 95 % sikkerhet dersom antatt prevalens er 10 % (aldri 
færre enn ti dyr).

3. Med forbehold for artikkel 18 skal analysene av prøver som er tatt under karantenen, utføres i de laboratorier som 
vedkommende myndighet har utpekt, og etter de diagnostiske metoder som skal fastsettes i samsvar med artikkel 
49 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF.

_______________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 første ledd, artikkel 44 
nr. 2 første ledd, artikkel 44 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 50 
nr. 2 bokstav a), artikkel 50 nr. 3, artikkel 51 nr. 2, artikkel 59 
nr. 2, artikkel 61 nr. 3 og artikkel 64, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt forebyggende 
minstetiltak som sikter mot å øke bevisstheten 
og beredskapen hos vedkommende myndigheter, 
driftsansvarlige for akvakulturvirksomheter og andre 
knyttet til denne næringen, for sykdommer hos 
akvakulturdyr, og minstetiltak for sykdomsbekjempelse 
som får anvendelse ved mistanke om eller utbrudd av visse 
sykdommer hos vanndyr. Det opphever og erstatter fra 1. 
august 2008 rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(2).

2) I artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at 
når en medlemsstat som ikke med sikkerhet er infisert, 
men som ikke er erklært sykdomsfri for én eller flere av de 
ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, 
utarbeider et overvåkingsprogram for å oppnå status 
som sykdomsfri med hensyn til én eller flere av disse 
sykdommene, skal den framlegge dette programmet for 
godkjenning etter framgangsmåten med forskriftskomité.

3) I artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det også 
fastsatt at dersom dette overvåkingsprogrammet skal 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.

omfatte individuelle segmenter eller soner som dekker 
mindre enn 75 % av medlemsstatens territorium, og 
sonen eller segmentet består av et nedbørfelt som ikke 
deles med en annen medlemsstat eller tredjestat, skal en 
annen framgangsmåte, herunder skjemamodellene som 
skal leveres til Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, (heretter kalt «komiteen»), følges, som 
fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.

4) I artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at 
når en medlemsstat som med sikkerhet er infisert med 
én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført 
i del II i vedlegg IV, utarbeider et utryddelsesprogram for 
én eller flere av disse sykdommene, skal den framlegge 
dette programmet for godkjenning etter framgangsmåten 
med forskriftskomité.

5) Dersom en medlemsstat ønsker å oppnå status som 
sykdomsfri for én eller flere av de ikke-eksotiske 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til nevnte 
direktiv, for hele sitt territorium i henhold til artikkel 49 
nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, skal den framlegge 
dokumentasjon for å kunne bli erklært sykdomsfri etter 
framgangsmåten med forskriftskomité.

6) I artikkel 50 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt 
at en medlemsstat kan erklære soner eller segmenter på 
sitt territorium som sykdomsfrie for én eller flere av de 
ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, 
på visse vilkår. En medlemsstat skal framlegge en slik 
erklæring for komiteen etter framgangsmåten fastsatt i 
nr. 2 i nevnte artikkel.

7) I artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF er det dessuten 
fastsatt at dersom sonen eller segmentet omfatter mer 
enn 75 % av medlemsstatens territorium eller består av 
et nedbørfelt som deles med en annen medlemsstat eller 
en tredjestat, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 
nr. 2 i dette direktiv, erstattes med framgangsmåten med 
forskriftskomité.

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. oktober 2008

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til programmer for overvåking og 
utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter

[meddelt under nummer K(2008) 6264]

(2009/177/EF)(*)

2015/EØS/49/23
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8) Det er nødvendig å fastsette detaljerte bestemmelser for 
å fastslå i hvilke tilfeller overvåkingsprogrammer og 
erklæringer om sykdomsfri status bør godkjennes etter 
framgangsmåten med forskriftskomité.

9) Det bør utarbeides lister over medlemsstater, soner 
eller segmenter som omfattes av overvåkings- eller 
utryddelsesprogrammer godkjent etter framgangsmåten 
med forskriftskomité, eller som er innvilget status som 
sykdomsfrie.

10) Skjemamodeller for framlegging av overvåkings-
programmer for godkjenning og for erklæringer om slike 
programmer bør utarbeides. Det bør også utarbeides 
en skjemamodell som medlemsstatene skal bruke for å 
rapportere om hvordan visse utryddelsesprogrammer 
og visse overvåkingsprogrammer utvikler seg. I tillegg 
bør det utarbeides en skjemamodell for framlegging 
av søknader om sykdomsfri status for godkjenning og 
erklæringer om slik status.

11) I vedlegg V til kommisjonsvedtak 2008/425/EF 
av 25. april 2008 om fastsettelse av standardkrav 
for medlemsstatenes framlegging av nasjonale 
programmer for bekjempelse, utryddelse og overvåking 
av visse dyresykdommer og zoonoser med sikte på 
fellesskapsfinansiering(1) finnes en detaljert analyse 
av utgiftene til de programmene som medlemsstatene 
ønsker å få et finansielt bidrag til. For å sikre konsekvens 
i Fellesskapets regelverk bør skjemamodellen for 
framlegging av utryddelsesprogrammer for godkjenning i 
henhold til direktiv 2006/88/EF, samsvare med modellen 
som er fastsatt i nevnte vedlegg.

12) Det er nødvendig med årlige opplysninger fra 
medlemsstatene for å vurdere utviklingen i 
godkjente overvåkingsprogrammer samt i godkjente 
utryddelsesprogrammer som ikke omfattes av 
fellesskapsfinansiering. For dette formål bør det 
hvert år framlegges en rapport for Kommisjonen. 
Ettersom utryddelsesprogrammer som omfattes av 
fellesskapsfinansiering hører inn under virkeområdet 
for rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om 
visse kostnader på det veterinære området(2), skal 
medlemsstatene rapportere om de tekniske og finansielle 
sidene av disse programmene i samsvar med dette vedtak.

13) Erklæringer om overvåkingsprogrammer samt 
erklæringer om sykdomsfri status som medlemsstatene 
har framlagt for komiteen, bør være tilgjengelige for 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i elektronisk 
form. En Internett-basert informasjonsside er teknisk sett 

(1) EUT L 159 av 18.6.2008, s. 1.
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.

den mest praktiske løsningen, ettersom den sikrer lett 
tilgang til slike erklæringer.

14) I henhold til direktiv 91/67/EØF er det ved følgende 
vedtak godkjent sykdomsfrie soner, fiskeoppdrettsanlegg 
og programmer med sikte på å oppnå sykdomsfri status: 
Kommisjonsvedtak 2002/308/EF av 22. april 2002 om 
utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende 
oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller 
begge desse fiskesjukdommane(3), kommisjonsvedtak 
2002/300/EF av 18. april 2002 om utarbeiding av lista 
over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae 
og/eller Marteilia refringens(4), kommisjonsvedtak 
2003/634/EF av 28. august 2003 om godkjenning av 
program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i 
soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med 
omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)(5), 
samt kommisjonsvedtak 94/722/EF av 25. oktober 1994 
om godkjenning av det programmet som Frankrike har 
lagt fram med omsyn til bonamiose og marteiliose(6).

15) Kriteriene for sykdomsfri status i direktiv 2006/88/EF 
er likeverdige med dem som er fastsatt i direktiv 91/67/
EØF, med hensyn til godkjenning av hele territoriet til 
medlemsstater, fastlandssoner og oppdrettsanlegg i soner 
som ikke er godkjente.

16) En erklæring om fastlandssoner og oppdrettsanlegg som 
er godkjent i henhold til direktiv 91/67/EØF, behøver 
derfor ikke å framlegges for komiteen i henhold til 
direktiv 2006/88/EF. De bør også oppføres på listen over 
soner og segmenter som er tilgjengelige på de Internett-
baserte sidene som er opprettet ved dette vedtak.

17) Begrepet kystsone er imidlertid ikke definert i direktiv 
2006/88/EF. Områder godkjent som sykdomsfrie 
kystsoner i henhold til direktiv 91/67/EØF, bør derfor 
vurderes på nytt av medlemsstatene, og en ny søknad, 
eller dersom relevant en ny erklæring, bør innleveres i 
samsvar med direktiv 2006/88/EF.

18) Vedtak 2002/300/EF og 2002/308/EF bør derfor oppheves 
fra 1. august 2009, slik at medlemsstatene får tilstrekkelig 
tid til å framlegge nye erklæringer eller søknader med 
hensyn til disse kystsonene.

(3) EFT L 106 av 23.4.2002, s. 28.
(4) EFT L 103 av 19.4.2002, s. 24.
(5) EUT L 220 av 3.9.2003, s. 8.
(6) EFT L 288 av 9.11.1994, s. 47.
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19) I direktiv 91/67/EØF skilles det ikke mellom 
overvåkings- og utryddelsesprogrammer. Men ettersom 
kravene som gjelder for slike programmer er likeverdige, 
bør programmene som er godkjent i henhold til vedtak 
2003/634/EF og 94/722/EF, anses å være i samsvar 
med direktiv 2006/88/EF. For å fastslå hvilke av disse 
programmene som bør anses som overvåkings- eller 
utryddelsesprogrammer og tas med på de relevante listene 
fastsatt i dette vedtak, bør medlemsstatene framlegge 
for Kommisjonen opplysninger om disse programmene 
innen 30. april 2009.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

AVSNITT 1

FRAMLEGGING AV OVERVÅKINGSPROGRAMMER 
OG ERKLÆRINGER OM SYKDOMSFRI STATUS FOR 

GODKJENNING

Artikkel 1

Vilkår for framlegging av overvåkingsprogrammer for 
godkjenning

1. Overvåkingsprogrammer skal bare framlegges for 
godkjenning som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv 
2006/88/EF dersom de dekker

a) hele territoriet til en medlemsstat,

b) segmenter eller grupper av segmenter, som utgjør mer enn 
75 % av den berørte medlemsstatens kystsone med hensyn 
til sykdommer som bare påvirker saltvannsarter,

c) soner og segmenter, eller grupper av soner og segmenter, 
som utgjør mer enn 75 % av den berørte medlemsstatens 
fastlandssone med hensyn til sykdommer som bare påvirker 
ferskvannsarter,

d) soner og segmenter, eller grupper av soner og segmenter, 
som utgjør mer enn 75 % av den berørte medlemsstatens 
fastlandssone og kystsone med hensyn til sykdommer som 
påvirker både ferskvanns- og saltvannsarter, eller

e) soner og segmenter som består av nedbørfelter som deles 
med en annen medlemsstat eller tredjestat.

2. For dette vedtaks formål skal et segment eller en gruppe 
segmenter av en kystsone anses å dekke mer enn 75 % av 
en medlemsstats kystsone når det dekker mer enn 75 % av 
kystlinjen, målt langs kystens grunnlinje.

Artikkel 2

Vilkår for framlegging av erklæringer om sykdomsfri 
status for godkjenning

Erklæringer om sykdomsfri status skal bare framlegges for 
godkjenning som fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/
EF, dersom erklæringen oppfyller ett av vilkårene fastsatt i 
artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak.

AVSNITT 2

LISTER OVER MEDLEMSSTATER, SONER OG 
SEGMENTER SOM OMFATTES AV GODKJENTE 
OVERVÅKINGS- OG UTRYDDELSESPROGRAMMER 

OG SYKDOMSFRIE OMRÅDER

Artikkel 3

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av 
godkjente overvåkingsprogrammer

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av et 
overvåkingsprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 1 
første ledd i direktiv 2006/88/EF, er oppført i annen og fjerde 
kolonne av tabellen i del A i vedlegg I til dette vedtak med 
hensyn til sykdommene angitt i denne tabellen.

Artikkel 4

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av 
godkjente utryddelsesprogrammer

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av et 
utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 
første ledd i direktiv 2006/88/EF, er oppført i annen og fjerde 
kolonne av tabellen i del B i vedlegg I til dette vedtak med 
hensyn til sykdommene angitt i denne tabellen.

Artikkel 5

Sykdomsfrie medlemsstater, soner og segmenter

Medlemsstater som er erklært sykdomsfrie i samsvar med 
artikkel 49 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, og soner og segmenter 
som er erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 50 nr. 3 i 
nevnte direktiv, er oppført i annen og fjerde kolonne av tabellen 
i del C i vedlegg I til dette vedtak med hensyn til sykdommene 
angitt i denne tabellen.
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AVSNITT 3

SKJEMAMODELLER FOR FRAMLEGGING AV 
ERKLÆRINGER OG SØKNADER

Artikkel 6

Skjemamodeller for overvåkingsprogrammer

1. Framlegginger av overvåkingsprogrammer for 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv 
2006/88/EF, skal være i samsvar med skjemamodellene fastsatt 
i vedlegg II og III til dette vedtak.

2. Framlegging av erklæringer om overvåkingsprogrammer, 
som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 fjerde ledd i direktiv 2006/88/EF, 
skal være i samsvar med skjemamodellen fastsatt i vedlegg II 
til dette vedtak.

Artikkel 7

Skjemamodell for utryddelsesprogrammer

Framlegging av utryddelsesprogrammer for godkjenning, som 
fastsatt i artikkel 44 nr. 2 første ledd i direktiv 2006/88/EF, skal 
være i samsvar med skjemamodellen fastsatt i vedlegg V til 
vedtak 2008/425/EF.

Artikkel 8

Skjemamodeller for søknad om sykdomsfri status

1. Framlegging av dokumentasjon for godkjenning 
av sykdomsfri status, som fastsatt i artikkel 49 nr. 1 og 
artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF, skal være i samsvar med 
skjemamodellene fastsatt i vedlegg IV og V til dette vedtak.

2. Framlegging av erklæringer om sykdomsfri status for 
soner eller segmenter, som fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i direktiv 
2006/88/EF, skal være i samsvar med skjemamodellene fastsatt 
i vedlegg IV og V til dette vedtak.

3. Som unntak fra nr. 1 og 2, når sykdomsfri status skal 
oppnås i samsvar med artikkel 49 nr. 1 bokstav a), b) eller nr. 1 
i del I i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, er medlemsstatene 
ikke forpliktet til å levere skjemamodellene fastsatt i vedlegg V 
til dette vedtak.

AVSNITT 4

FORPLIKTELSER TIL Å FRAMLEGGE RAPPORTER 
OG INTERNETT-BASERT INFORMASJON

Artikkel 9

Rapportering

Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år framlegge en 
rapport for Kommisjonen om

a) overvåkingsprogrammer som er godkjent i samsvar med 
artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv 2006/88/EF,

b) utryddelsesprogrammer som ikke omfattes av fellesskaps-
finansiering, og som er godkjent i samsvar med artikkel 44 
nr. 2 første ledd i nevnte direktiv.

Rapporten skal være utformet i samsvar med skjemamodellen 
fastsatt i vedlegg VI til dette vedtak.

Artikkel 10

Internett-baserte informasjonssider

1. Medlemsstatene skal opprette og ajourføre Internett-
baserte informasjonssider, for å gjøre:

a) erklæringer om overvåkingsprogrammer som er framlagt for 
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
(komiteen), i samsvar med artikkel 44 nr. 1 fjerde ledd 
og artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, tilgjengelig for 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene,

b) erklæringer om sykdomsfri status som er framlagt for 
komiteen, i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte direktiv, 
tilgjengelig for Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene,

c) listen over soner eller segmenter som omfattes av et godkjent 
overvåkingsprogram eller som er erklært sykdomsfrie, i 
samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte direktiv, offentlig 
tilgjengelig.

2. Når medlemsstatene offentliggjør erklæringene nevnt i 
bokstav a) og b) i nr. 1 på Internett-baserte informasjonssider, 
skal de umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
Internett-adressene til de Internett-baserte informasjonssidene 
fastsatt i nr. 1.

AVSNITT 5

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 11

Overgangsbestemmelser om sykdomsfrie områder

1. Fastlandssoner som er godkjent med hensyn til 
hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) ved vedtak 2002/308/EF og oppført i vedlegg I 
til dette vedtak, skal anses som soner som oppfyller kravene 
til sykdomsfrie soner som fastsatt i vedlegg V til direktiv  
2006/88/EF.
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2. Fiskeoppdrettsanlegg som er godkjent med hensyn til 
VHS og IHN ved vedtak 2002/308/EF og oppført i vedlegg II 
til dette vedtak, skal anses som segmenter som oppfyller 
kravene til sykdomsfrie segmenter som fastsatt i vedlegg V til 
direktiv 2006/88/EF.

3. Fastlandssoner og fiskeoppdrettsanlegg nevnt i nr. 1 og 
2 i denne artikkelen, skal oppføres på listen over soner og 
segmenter opprettet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav c).

4. Som unntak fra artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 
er medlemsstatene ikke forpliktet til å framlegge erklæringer 
for komiteen med hensyn til fastlandssonene og fiskeoppdretts-
anleggene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen.

Artikkel 12

Overgangsbestemmelser om godkjente programmer

1. Som unntak fra artikkel 44 i direktiv 2006/88/EF er 
medlemsstatene ikke forpliktet til å framlegge overvåkings- og 
utryddelsesprogrammer som ble godkjent for å oppnå status 
som godkjent sone, med hensyn til

a) VHS og IHN ved vedtak 2003/634/EF,

b) bonamiose og marteiliose ved vedtak 94/722/EF.

2. De berørte medlemsstatene skal innen 30. april 2009 
framlegge for Kommisjonen en rapport om programmene 
nevnt i nr. 1, som minst skal inneholde

a) opplysninger om programmenes geografiske avgrensning,

b) opplysninger som kreves i henhold til vedlegg VI om 
programmenes gjennomføring i de foregående fire år.

AVSNITT 6

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Oppheving

Vedtak 2002/300/EF og 2002/308/EF oppheves med virkning 
fra 1. august 2009.

Artikkel 14

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 1. november 2008.

Artikkel 15

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DEL A
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av godkjente overvåkingsprogrammer

Sykdom Medlemsstat Kode
Geografisk avgrensning av det området 
som omfattes av et overvåkingsprogram 

(medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk virus septikemi (VHS)

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

Koiherpesvirus sykdom (KHV)

Infeksiøs lakseanemi (ISA)

Infeksjon med Marteilia refringens

Infeksjon med Bonamia ostreae

Hvitflekksykdom

DEL B
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av godkjente utryddelsesprogrammer

Sykdom Medlemsstat Kode
Geografisk avgrensning av det området 
som omfattes av et utryddelsesprogram 

(medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk virus septikemi (VHS)

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

Koiherpesvirus sykdom (KHV)

Infeksiøs lakseanemi (ISA)

Infeksjon med Marteilia refringens

Infeksjon med Bonamia ostreae

Hvitflekksykdom
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DEL C
Medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie

Sykdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk virus septikemi 
(VHS)

Danmark DK Nedbørfeltene og 
kystsonene ved:

– Hansted Å

– Hovmølle Å

– Grenå

– Treå

– Alling Å

– Kastbjerg

– Villestrup Å

– Korup Å

– Sæby Å

– Elling Å

– Uggerby Å

– Lindenborg Å

– Øster Å

– Hasseris Å

– Binderup Å

– Vidkær Å

– Dybvad Å

– Bjørnsholm Å

– Trend Å

– Lerkenfeld Å

– Vester Å

– Lønnerup med tilløb

– Fiskbæk Å

– Slette Å

– Bredkær Bæk

– Vandløb til Kilen

– Resenkær Å

– Klostermølle Å

– Hvidbjerg Å

– Knidals Å

– Spang Å

– Simested Å

– Skals Å

– Jordbro Å

– Fåremølle Å

– Flynder Å

– Damhus Å

– Karup Å

– Gudenåen

– Halkær Å

– Storåen

– Århus Å

– Bygholm Å

– Grejs Å

– Ørum Å

Irland IE Alle fastlands- og kystsoner i Irland, unntatt

1. Cape Clear Island

Kypros CY Alle fastlandssoner på Kypros

Finland FI Alle fastlands- og kystsoner i Finland, unntatt

1. provinsen Åland,

2. kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma

Sverige SE Hele landet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystsoner i Det forente kongerike, 
unntatt

1. nedbørfeltet for elven Ouse fra dens utspring til den 
normale tidevannsgrensen ved Naburn Lock og Weir, 
og

2. en buffersone som består av Humbers elvemunning 
fra de normale tidevannsgrensene ved Barmby 
Barrage, Naburn Lock og Weir, jernbanebroen ved 
Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir og Long Sandall 
Lock til en linje trukket rett nord fra moloen ved 
Whitgift

Alle fastlands- og kystsoner i Nord-Irland, Guernsey, Isle 
of Man og Jersey
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Sykdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN)

Danmark DK Hele landet

Irland IE Hele landet

Kypros CY Alle fastlandssoner på Kypros

Finland FI Hele landet

Sverige SE Hele landet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystsoner i Storbritannia og Nord-
Irland, samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Koiherpesvirus sykdom 
(KHV)

Infeksiøs lakseanemi (ISA) Belgia BE Hele landet

Bulgaria BG Hele landet

Den tsjekkiske 
republikk

CZ Hele landet

Danmark DK Hele landet

Tyskland DE Hele landet

Estland EE Hele landet

Irland IE Hele landet

Hellas EL Hele landet

Spania ES Hele landet

Frankrike FR Hele landet

Italia IT Hele landet

Kypros CY Hele landet

Latvia LV Hele landet

Litauen LT Hele landet

Luxembourg LU Hele landet

Ungarn HU Hele landet

Malta MT Hele landet

Nederland NL Hele landet

Østerrike AT Hele landet

Polen PL Hele landet

Portugal PT Hele landet

Romania RO Hele landet

Slovenia SI Hele landet

Slovakia SK Hele landet

Finland FI Hele landet

Sverige SE Hele landet

Det forente 
kongerike

UK Hele landet
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Sykdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Infeksjon med Marteilia 
refringens

Irland IE Hele landet

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias, Nord-Irlands, Guernseys, Herms og 
Isle of Mans kystlinje

Hele Nord-Irlands kystlinje

Hele Guernseys og Herms kystlinje

Jerseys kystsone: Denne sonen består av tidevannssonen 
og den umiddelbare kystsonen mellom midlere 
høyvannstand på øya Jersey og en tenkt linje trukket 
tre nautiske mil fra midlere lavvannstand på øya Jersey. 
Sonen ligger i bukten mellom Normandie og Bretagne, 
på sørsiden av Den engelske kanal

Hele Isle of Mans kystlinje

Infeksjon med Bonamia 
ostreae

Irland IE Hele Irlands kystlinje, unntatt

1. Cork Harbour

2. Galway Bay

3. Ballinakill Harbour

4. Clew Bay

5. Achill Sound

6. Loughmore, Blacksod Bay

7. Lough Foyle

8. Lough Swilly

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias kystlinje, unntatt

1.  sørkysten av Cornwall fra Lizard til Start Point,

2. kysten av Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland 
Bill til Selsey Bill,

3. sonen langs kysten av North Kent og Essex fra North 
Foreland til Felixstowe,

4. sonen langs kysten i sørvestlige Wales fra Wooltack 
Point til St Govan’s Head, herunder Milford Haven 
og tidevannsområdet i East og West Cleddau River,

5. sonen som omfatter vannområdet i Loch Sunart 
øst for en linje trukket sør-sørøst fra den nordligste 
spissen av Maclean’s Nose til Auliston Point,

6. sonen som omfatter West Loch Tarbert nordøst fra en 
linje trukket øst-sørøst ved Ardpatrick Point NR 734 
578 til North Dunskeig Bay ved NR 752 568

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt

1. Lough Foyle

Hele Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje

Jerseys kystsone: Denne sonen består av tidevannssonen 
og den umiddelbare kystsonen mellom midlere 
høyvannstand på øya Jersey og en tenkt linje trukket tre 
nautiske mil fra midlere lavvannstrand på øya Jersey. 
Sonen ligger i bukten mellom Normandie og Bretagne, 
på sørsiden av Den engelske kanal

Hvitflekksykdom
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VEDLEGG II

Modell for framlegging av overvåkingsprogrammer for godkjenning og for erklæringer om 
overvåkingsprogrammer

Krav/opplysninger som skal framlegges Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

1. Identifisering av programmet

1.1. Innberettende medlemsstat

1.2. Vedkommende myndighet (adresse, faks, 
e-post)

1.3. Dokumentets referansenummer

1.4. Dato for oversending til Kommisjonen

2. Type underretning

2.1. □ Erklæring om overvåkingsprogram

2.2. □ Søknad for overvåkingsprogram

3. Nasjonal lovgivning(1)

4. Sykdommer

4.1. Fisk □ VHS 

□ IHN

□ ISA 

□ KHV

4.2. Bløtdyr □ Marteilia refringens 

□ Bonamia ostreae 

4.3. Krepsdyr □ Hvitflekksykdom

5. Generelle opplysninger om programmene

5.1. Vedkommende myndighet(2)

5.2. Organisering av og tilsyn med alle deltakere i 
programmet(3)

5.3. En oversikt over akvakulturnæringens 
struktur på det berørte området, herunder 
produksjonstyper og oppdrettede arter 

5.4. Fra hvilken dato har det vært obligatorisk 
å underrette vedkommende myndighet om 
mistanke om og bekreftet forekomst av 
sykdommen(e)?

5.5. Fra hvilken dato har det vært et system for 
tidlig påvisning i hele medlemsstaten, som 
gjør det mulig for vedkommende myndighet 
å utføre undersøkelser og rapportere om 
sykdommer på en effektiv måte?(4)
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Krav/opplysninger som skal framlegges Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

5.6. Opprinnelse til akvakulturdyr av arter som er 
mottakelige for den aktuelle sykdommen, og 
som føres inn i medlemsstaten, sonen eller 
segmentet for oppdrett

5.7. Retningslinjer for god hygienepraksis(5)

5.8. Sykdommens epidemiologiske situasjon i 
minst de siste fire år før programmet ble satt i 
gang(6)

5.9. Beskrivelse av det framlagte programmet(7)

5.10. Programmets varighet

6. Område som omfattes(8) 

6.1. □ Medlemsstat 

6.2. □ Sone (hele nedbørfeltet)(9)

6.3. □ Sone (del av nedbørfeltet)(10)

Identifiser og beskriv den kunstige eller 
naturlige barrieren som avgrenser sonen, 
og begrunn dens evne til å hindre vanndyrs 
vandring oppstrøms fra lavereliggende 
områder av nedbørfeltet

6.4. □ Sone (mer enn ett nedbørfelt)(11)

6.5. □ Segment som er uavhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(12)

Identifiser og beskriv 
vannforsyningen for hvert 
oppdretts anlegg(13)

□ Brønn, borehull eller 
kilde 

□ Renseanlegg som 
inaktiverer det relevante 
sykdoms framkallende 
stoffet(14)

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller 
kunstige barrierer og begrunn dets evne til å hindre at vanndyr 
fra de omkringliggende vassdragene kommer inn på hvert 
oppdrettsanlegg i et segment 

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg vernet mot 
oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende 
vassdragene 

6.6. □ Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(15)

□ Én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske 
beliggenhet og avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(16)

□ Alle akvakulturanlegg som inngår i segmentet, hører inn 
under et felles biosikkerhetssystem(17)

□ Eventuelle tilleggskrav(18)

6.7. Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som 
omfattes av programmet (registreringsnumre og geografisk 
beliggenhet) 



27.8.2015 Nr. 49/149EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Krav/opplysninger som skal framlegges Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

7. Tiltak fastsatt i det framlagte programmet

7.1. Oversikt over tiltakene fastsatt i programmet

Første år

□ Undersøkelser 

□ Innhøsting for konsum eller 
videreforedling

□ Umiddelbart

□ Senere

□ Fjerning og disponering

□ Umiddelbart

□ Senere

□ Andre tiltak (angi nærmere)

Siste år

□ Undersøkelser

□ Innhøsting for konsum eller videreforedling

□ Umiddelbart

□ Senere

□ Fjerning og disponering

□ Umiddelbart

□ Senere

□ Andre tiltak (angi nærmere)

7.2. Beskrivelse av tiltakene fastsatt i programmet(19) 

 Målbestander/-arter

 Anvendte undersøkelser og prøvetakings-
metoder. Laboratorier som deltar i 
programmet(20)

 Regler for forflytning av dyr

 Tiltak i tilfelle positivt resultat(21)

 Kontroll og overvåking av programmets 
gjennomføring og rapportering
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(1) Gjeldende nasjonal lovgivning for overvåkingsprogrammet. 
(2) Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
(3) Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige 

driftsansvarlige som er involvert. 
(4) Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av kliniske tegn som underbygger mistanken om en sykdom, en ny 

sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning 
om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst 
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a) Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, skal det være gode 

kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha 
utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.

b) Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige sykdomstilfeller.
c) Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte og nye sykdommer.

(5) Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF. 
(6) Det skal gis opplysninger ved hjelp av tabellen i del A i vedlegg III. Gjelder bare for overvåkingsprogrammer som skal godkjennes 

av Kommisjonen.
(7) En kortfattet beskrivelse av programmet skal gis sammen med hovedmålene, de viktigste tiltakene, målbestanden, 

gjennomføringsområdene samt definisjonen av et positivt tilfelle. 
(8) Området som omfattes, skal være klart avgrenset og beskrives i et kart som må være vedlagt søknaden. 
(9) Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen. 
(10) En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende 

områder av nedbørfeltet. 
(11) Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom 

elvemunningen. 
(12) Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en 

bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen. 
(13) Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann

a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen for å innføre 
sykdom til et akseptabelt nivå, eller

b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor akvakulturanlegget, skal 
vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.

(14) Det skal gis tekniske opplysninger som viser at de relevante sykdomsframkallende stoffene inaktiveres for å redusere risikoen for å 
innføre sykdom til et akseptabelt nivå. 

(15) Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en 
bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen. 

(16) Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/akvakulturområder som gjør 
det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.

(17) Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet. 
(18) Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende 

vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som nødvendig for å 
hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et 
overvåkingsprogram, og opprettelse av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller 
smittebærere. 

(19) Det skal gis en omfattende beskrivelse med mindre det kan vises til Fellesskapets regelverk. Det skal vises til den nasjonale 
lovgivningen der det er fastsatt tiltak. 

(20) Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder, vises det til dem. Dersom 
de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte 
laboratorier).

(21) Det skal gis en beskrivelse av tiltakene med hensyn til positive dyr (omgående eller senere innhøsting for konsum, omgående eller 
senere fjerning og disponering, tiltak for å unngå spredning av det sykdomsframkallende stoffet ved innhøstingen, videreforedlingen 
eller fjerningen og disponeringen, en framgangsmåte for desinfisering av de infiserte akvakulturanleggene eller akvakulturområdene 
for bløtdyr, en framgangsmåte for kultivering med friske dyr på akvakulturanlegg eller akvakulturområder der dyrene er blitt avlivet, 
og opprettelse av en overvåkingssone rundt det infiserte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet osv.).
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VEDLEGG IV

Modell for innlevering av søknader og erklæringer om sykdomsfri status 

Krav / nødvendige opplysninger Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

1. Identifisering av programmet

1.1. Innberettende medlemsstat

1.2. Vedkommende myndighet (adresse, faks, e-post)

1.3. Dokumentets referansenummer

1.4. Dato for oversending til Kommisjonen

2. Type underretning

2.1. □ Erklæring om sykdomsfri status

2.2. □ Innlevering av søknad om sykdomsfri status

3. Nasjonal lovgivning(1)

4. Sykdommer

4.1. Fisk □ VHS 

□ IHN

□ ISA 

□ KHV

4.2. Bløtdyr □ Infeksjon med Marteilia refringens 

□ Infeksjon med Bonamia ostreae 

4.3. Krepsdyr □ Hvitflekksykdom

5. Begrunnelse for status som sykdomsfri 

5.1. □ Ingen mottakelige arter(2)

5.2. □ Sykdomsframkallende stoff ikke levedyktig(3)

5.3. □ Historisk status som sykdomsfri(4)

5.4. □ Målrettet overvåking(5)
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6. Generelle opplysninger

6.1. Vedkommende myndighet(6)

6.2. Organisering av og tilsyn med alle deltakere i programmet for å oppnå 
sykdomsfri status(7)

6.3. En oversikt over akvakulturnæringens struktur på det berørte området 
(sykdomsfri medlemsstat, sone eller segment), herunder produksjonstyper og 
oppdrettede arter 

6.4. Fra hvilken dato har det vært obligatorisk å underrette vedkommende 
myndighet om mistanke om og bekreftet forekomst av sykdommen(e)?

6.5. Fra hvilken dato har det vært et system for tidlig påvisning i hele medlemsstaten, 
som gjør det mulig for vedkommende myndighet å utføre undersøkelser og 
rapportere om sykdommer på en effektiv måte?(8)

6.6. Opprinnelse til akvakulturdyr av arter som er mottakelige for den aktuelle 
sykdommen, og som føres inn i medlemsstaten, sonen eller segmentet for 
oppdrett

6.7. Retningslinjer for god hygienepraksis(9)

7. Område som omfattes

7.1. □ Medlemsstat 

7.2. □ Sone (hele nedbørfeltet)(10)

7.3. □ Sone (del av nedbørfeltet)(11)

Identifiser og beskriv den kunstige eller naturlige barrieren som avgrenser 
sonen, og begrunn dens evne til å hindre vanndyrs vandring oppstrøms fra 
lavereliggende områder av nedbørfeltet

7.4. □ Sone (mer enn ett nedbørfelt)(12)

7.5. □ Segment som er uavhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(13)

Identifiser og beskriv 
vannforsyningen for hvert 
oppdretts anlegg(14)

□ Brønn, borehull eller kilde 

□ Renseanlegg som 
inaktiverer det relevante 
sykdoms framkallende 
stoffet(15)

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller 
kunstige barrierer og begrunn dets evne til å hindre at vanndyr 
fra de omkringliggende vassdragene kommer inn på hvert 
akvakulturanlegg i et segment 

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg vernet mot 
oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende 
vassdragene 
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7.6. □ Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(16)

□ Én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske 
beliggenhet og avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(17)

□ Alle akvakulturanlegg som inngår i segmentet, hører inn under 
et felles biosikkerhetssystem(18)

□ Eventuelle tilleggskrav(19)

8. Geografisk avgrensning(20)

8.1. Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som 
omfattes av programmet (registreringsnumre og geografisk 
beliggenhet) 

8.2. □ Ikke-sykdomsfri 
buffersone(21)

Geografisk avgrensning(19)

Akvakulturanlegg eller akva-
kulturområder for bløtdyr som 
omfattes (registrerings numre, 
geografisk beliggenhet og 
helsestatus)(22)

Type helseovervåking 

8.3. □ Ikke-sykdomsfrie soner 
eller segmenter(23)

Geografisk avgrensning(19)

Akvakulturanlegg eller akva-
kulturområder for bløtdyr som 
omfattes (registrerings numre, 
geografisk beliggenhet og 
helsestatus)(15)

8.4. □ Utvidelse av sykdomsfri 
sone til andre 
medlemsstater(24)

Geografisk avgrensning(19)

8.5. □ Eksisterende 
sykdomsfrie soner/
segmenter i nærheten

Geografisk avgrensning(19)

Akvakulturanlegg eller 
akvakulturområder for bløtdyr som 
omfattes (registreringsnumre og 
geografisk beliggenhet)

9. Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som påbegynner eller gjenopptar sin virksomhet(25)

9.1. □ Nytt akvakulturanlegg

9.2. □ Akva kultur  anlegg 
som gjenopptar sin 
virksomhet

□ Vedkommende myndighet kjenner til 
akvakulturanleggets helsebakgrunn

□ Ikke omfattet av dyrehelsetiltak med 
hensyn til oppførte sykdommer 

□ Akvakulturanlegget er blitt rengjort, 
desinfisert og om nødvendig brakklagt 
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(1) Gjeldende nasjonal lovgivning for erklæring og søknad om sykdomsfri status. 
(2) Gjelder dersom ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle sykdommene, finnes i medlemsstaten, sonen eller 

segmentet, eller dersom det er relevant, i vannkilden.
(3) Gjelder dersom man vet at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve i medlemsstaten, sonen eller segmentet, eller dersom 

det er relevant, i vannkilden. Det skal gis vitenskapelige opplysninger som dokumenterer at det sykdomsframkallende stoffet ikke 
kan overleve i medlemsstaten, sonen eller segmentet. 

(4) Gjelder dersom det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen i et tidsrom på minst 
ti år før datoen for erklæring eller søknad om sykdomsfri status, til tross for at forholdene ligger til rette for de kliniske tegnene 
på sykdommen, og dersom den tilsvarende oppfyller kravene i del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF. Det skal innleveres 
erklæring eller søknad om anvendelse av denne begrunnelsen for sykdomsfri status innen 1. november 2008. Det skal gis nærmere 
opplysninger om hvordan del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF er oppfylt.

(5) Gjelder dersom målrettet overvåking som oppfyller fellesskapskrav, har vært på plass i minst et tidsrom på to år uten at det er 
påvist sykdomsframkallende stoffer i akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr som oppdretter noen av de mottakelige 
artene.

 Dersom det finnes deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet der antallet akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr 
er begrenset, men der det finnes viltlevende bestander av noen av de mottakelige artene, skal det gis opplysninger om den målrettede 
overvåkingen av disse viltlevende bestandene. 

 Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder, vises det til dem. Dersom 
de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte 
laboratorier).

(6) Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
(7) Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige 

driftsansvarlige som er involvert. 
(8) Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av kliniske tegn som underbygger mistanken om en sykdom, en ny 

sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning 
om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst 
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a) Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, skal det være gode 

kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha 
utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.

b) Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige sykdomstilfeller.
c) Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte og nye sykdommer.

(9) Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF. 
(10) Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen. 
(11) En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende 

områder av nedbørfeltet. 
(12) Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom 

elvemunningen. 
(13) Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en 

bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen. 
(14) Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann

a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen for å innføre 
sykdom til et akseptabelt nivå, eller

b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor akvakulturanlegget, skal 
vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.

(15) Det skal gis tekniske opplysninger som viser at de relevante sykdomsframkallende stoffene inaktiveres for å redusere risikoen for å 
innføre sykdom til et akseptabelt nivå. 

(16) Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en 
bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen. 

(17) Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/akvakulturområder som gjør 
det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.

(18) Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet. 
(19) Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende 

vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som nødvendig for å 
hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et 
overvåkingsprogram, og opprettelse av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller 
smittebærere. 

(20) Den geografiske avgrensningen skal være klart beskrevet og identifisert i et kart som må være vedlagt erklæringen/søknaden. 
Eventuelle vesentlige endringer i den geografiske avgrensningen av sonene eller segmentene som skal erklæres som sykdomsfrie, 
skal være omfattet av en ny søknad.

(21) I forbindelse med en sone eller et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal det etter behov 
opprettes en buffersone der det gjennomføres et overvåkingsprogram. Avgrensningen av buffersonene skal være slik at de verner den 
sykdomsfrie sonen mot passiv innførsel av sykdommen. (Del II nr. 1.5 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF.) 

(22) Helsestatus i henhold til del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF.
(23) Relevant i forbindelse med erklæring om sykdomsfrie medlemsstater, når mindre områder av medlemsstaten ikke anses som 

sykdomsfri. 
(24) Når en sone strekker seg over mer enn én medlemsstat, kan den ikke erklæres sykdomsfri med mindre vilkårene fastsatt i del 

II nr. 1.3, 1.4 og 1.5 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF gjelder alle områdene i denne sonen. I så tilfelle skal begge berørte 
medlemsstater søke om godkjenning for den delen av sonen som ligger på deres territorium.

(25) I samsvar med del II nr. 4 i vedlegg V til direktiv 2006/88/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. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 23 nr. 2 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse 
åtselfugler med kategori 1-materiale(2) er det fastsatt 
vilkår for at visse medlemsstater kan gis tillatelse til at 
visse arter av åtselfugler som er utryddelsestruet eller 
vernet, kan fôres med visse kategori 1-materialer.

2) Ved nevnte vedtak er det fastsatt en liste over 
medlemsstater som har tillatelse til å benytte seg av denne 
muligheten, samt hvilke arter av åtselfugler som kan fôres 
med kategori 1-materiale, og hvilke gjennomføringsregler 
som gjelder for fôringen.

3) Bulgaria har søkt om tillatelse til å fôre visse arter av 
åtselfugler med visse typer kategori 1-materiale, og 
har lagt fram tilfredsstillende opplysninger både om 
forekomsten av disse artene på sitt territorium og om de 
sikkerhetstiltak som vil bli truffet når disse fuglene blir 
fôret med animalske biprodukter i kategori 1.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 19.3.2009, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 32.

4) Vedtak 2003/322/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/322/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Gjennomføringsregler for fôring av åtselfugler med 
kategori 1-materiale

I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 1774/2002 kan Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, 
Italia, Kypros og Portugal tillate at hele kropper av døde 
dyr som kan inneholde spesifisert risikomateriale som 
nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i nevnte forordning, 
brukes til fôring av utryddelsestruede eller vernede arter 
av åtselfugler som fastsatt i del A i vedlegget til dette 
vedtak.»

2. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

De berørte medlemsstaters overholdelse av dette 
vedtak

De berørte medlemsstater skal umiddelbart treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og 
skal offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. mars 2009

om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse arter av åtselfugler i Bulgaria med 
kategori 1-materiale

[meddelt under nummer K(2009) 1670]

(Bare den bulgarske, franske, greske, italienske, portugisiske og spanske teksten har gyldighet)

(2009/247/EF)(*)

2015/EØS/49/24
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3. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til Republikken Bulgaria, 
Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Republikken 
Frankrike, Republikken Italia, Republikken Kypros og 
Republikken Portugal.»

4. I del A i vedlegget skal ny bokstav g) lyde:

«g) for Bulgarias vedkommende: munkegribb (Aegypius 
monachus), lammegribb (Gypaetus barbatus), 
gåsegribb (Gyps fulvus), åtselgribb (Neophron 
percnopterus), kongeørn (Aquila chrysaetos), keiserørn 
(Aquila heliaca), havørn (Haliaeetus albicilla), 

 svartglente (Milvus migrans) og glente (Milvus 
milvus).»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Bulgaria, Republikken 
Hellas, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, 
Republikken Italia, Republikken Kypros og Republikken 
Portugal.

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 22 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 
1774/2002 fastsettes et forbud mot fôring av dyr med 
bearbeidet animalsk protein framstilt av dyr av samme 
art. Etter samråd med den berørte vitenskapelige komité 
kan det gis unntak for pelsdyr.

2) I kommisjonsvedtak 2003/324/EF av 12. mai 2003 
om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor 
samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 (2) angis de 
medlemsstater som har tillatelse til å benytte unntaket, 
artene som kan fôres med bearbeidet animalsk protein 
som er framstilt av dyr av samme art samt vilkårene for 
fôringen.

3) Latvia har innsendt en søknad om unntak fra forbudet 
mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr, og har 
framlagt tilstrekkelige opplysninger om de tiltak som skal 
treffes for å sikre kontroll med risikoene for menneskers 
og dyrs helse.

4) Vedtak 2003/324/EØF bør derfor endres.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 30.9.2009, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/324/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Unntak for Estland, Latvia og Finland

 1. I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1774/2002 innvilges Estland, Latvia og Finland unntak 
med hensyn til fôring av følgende pelsdyr med bearbeidet 
animalsk protein framstilt av skrotter eller deler av skrotter 
fra dyr av samme art:

a) rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) og

b) mårhund (Nyctereutes procynoides).

 2. I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1774/2002 innvilges Estland og Latvia unntak med hensyn 
til fôring av følgende pelsdyr med bearbeidet animalsk 
protein framstilt av skrotter eller deler av skrotter fra dyr 
av samme art.»

2. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Overholdelse av dette vedtak

 Estland, Latvia og Finland skal umiddelbart treffe de 
tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, 
og skal offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.»

3. Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

Mottakere

 Dette vedtak er rettet til Republikken Estland, Republikken 
Latvia og Republikken Finland.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. september 2009

om endring av vedtak 2003/324/EF med hensyn til unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor 
samme art i forbindelse med fôring av visse pelsdyr i Latvia

[meddelt under nummer K(2009) 5550]

(Bare den estiske, finske, latviske og svenske teksten har gyldighet)

(2009/722/EF)(*)

2015/EØS/49/25
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Estland, Republikken Latvia og Republikken Finland.

Utferdiget i Brussel, 29. september 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 er å sikre at 
det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe 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) I henhold til nevnte forordning skal det fastsettes 
fellesskapsmål for å redusere prevalens i visse 
dyrepopulasjoner av zoonoser og andre zoonotiske 
smittestoffer oppført i vedlegg I til forordningen.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av 20. 
juni 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos kalkuner(2), 
ble det fastsatt et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 
kalkuner på primærproduksjonsnivå.

4) For å nå fellesskapsmålet må medlemsstatene innføre 
nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 21.10.2009, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3.

 kalkuner, og framlegge dem for Kommisjonen i samsvar 
med forordning (EF) nr. 2160/2003.

5) Visse medlemsstater har allerede framlagt slike 
programmer, og disse er vurdert å være i samsvar med 
relevante deler av Fellesskapets veterinærregelverk, 
særlig med forordning (EF) nr. 2160/2003.

6) Disse nasjonale bekjempelsesprogrammene bør derfor 
godkjennes.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De nasjonale programmene for bekjempelse av salmonella 
hos kalkuner som er framlagt av medlemsstatene oppført i 
vedlegget til dette vedtak, godkjennes.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. oktober 2009

om godkjenning av visse nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner

[meddelt under nummer K(2009) 7735]

(2009/771/EF)(*)

2015/EØS/49/26
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VEDLEGG

Belgia

Bulgaria

Tsjekkia

Danmark

Tyskland

Irland

Hellas

Spania

Frankrike

Italia

Kypros

Litauen

Ungarn

Malta

Nederland

Østerrike

Polen

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sverige

Det forente kongerike

________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til Traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og 
innførsel av slike dyr fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 iv),

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(2), særlig artikkel 32 nr. 5, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 90/426/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved 
forflytning mellom medlemsstatene og innførsel fra 
tredjestater av levende dyr av hestefamilien.

2) Kommisjonen kan i samsvar med artikkel 19 iv) i direktiv 
90/426/EØF utpeke et fellesskapsreferanselaboratorium 
for en eller flere av hestesykdommene oppført i vedlegg A 
til nevnte direktiv. I henhold til direktivet er det dessuten 
Kommisjonen som skal fastsette funksjonene, oppgavene 
og framgangsmåtene når det gjelder samarbeidet 
med laboratorier som har ansvaret for å diagnostisere 
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i 
medlemsstatene.

3) Etter at framgangsmåten for utpeking er avsluttet, 
bør det utvalgte laboratoriet, Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), med 
forskningslaboratorium for patologi hos dyr og 
zoonoser, i Maisons-Alfort i Frankrike, og for patologi 
og sykdommer hos hester, i Dozulé i Frankrike, utpekes 
til Fellesskapets referanselaboratorium for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hestepest, for et tidsrom 
på fem år fra 1. juli 2008.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 29.2.2008, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved 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).

4) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes de allmenne 
oppgavene, pliktene og kravene til Fellesskapets 
referanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer 
samt for dyrehelse. Fellesskapets referanselaboratorier 
for dyrehelse og for levende dyr er oppført i 
kapittel II i vedlegg VII til nevnte forordning. Det 
utpekte fellesskapsreferanselaboratoriet for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hestepest bør oppføres på 
den listen.

5) Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres.

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

HAR VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA) i Frankrike, med forskningslaboratorier for patologi 
hos dyr og zoonoser og for patologi og sykdommer hos hester, 
utpekes til Fellesskapets referanselaboratorium for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hestepest, fra 1. juli 2008 til 
30. juni 2013.

2. Fellesskapets referanselaboratoriums funksjoner, 
oppgaver og framgangsmåter når det gjelder samarbeidet 
med laboratoriene som har ansvaret for å diagnostisere 
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i 
medlemsstatene, er oppført i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

I kapittel II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 skal 
nytt nr. 14 lyde:

«14.  Fellesskapets referanselaboratorium for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hestepest

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en 
pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études 
et de recherche en pathologie équine

F-94700 Maisons-Alfort

Frankrike.»

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 180/2008

av 28. februar 2008

om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest og om 
endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*)
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Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2008.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Funksjonene, oppgavene og framgangsmåtene til Fellesskapets referanselaboratorium for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hestepest når det gjelder samarbeidet med laboratoriene som har 

ansvaret for å diagnostisere infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i medlemsstatene

Uten at det berører de allmenne funksjonene og pliktene til Fellesskapets referanselaboratorier 
innenfor dyrehelse i henhold til artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, skal Fellesskapets 
referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest ha følgende plikter og funksjoner:

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal ved behov sikre kontakten med medlemsstatenes nasjonale/
sentrale laboratorier for hestesykdommer, eller med avdelinger som jobber med sykdomsframkallende 
enkeltstoffer eller grupper av sykdomsframkallende stoffer som forårsaker hestesykdommene som er 
oppført i vedlegg A til direktiv 90/426/EØF og som er nevnt i kapittel IIA i vedlegg D til direktiv 92/65/
EØF, med unntak av afrikansk hestepest, særlig ved:

a) å stå i forreste rekke i hesteindustrien i nær kontakt med aktuelle strukturer for veddeløps- og 
konkurransehester, for å

i) sørge for tidlig varsling, vurdere og om mulig forutse risikoer som følge av nye sykdommer og 
særskilte epidemiologiske situasjoner,

ii) overvåke sykdomssituasjonen på verdensbasis og regionalt ved regelmessig å motta feltprøver 
fra medlemsstatene og tredjestater som er geografisk eller kommersielt knyttet til Fellesskapet 
i forbindelse med handel med dyr av hestefamilien eller produkter som er framstilt av slike dyr,

b) typebestemmelse og karakterisering av antigen og genomikk av sykdomsframkallende stoffer når 
det er relevant og nødvendig, for eksempel for epidemiologisk oppfølging eller verifisering av 
diagnoser på grunnlag av prøvene nevnt i bokstav a) ii), og

i) umiddelbart underrette Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte nasjonale/sentrale 
laboratorier om resultatene av slike undersøkelser,

ii) fastslå identiteten til de forårsakende sykdomsframkallende stoffene, om nødvendig i nært 
samarbeid med regionale referanselaboratorier utpekt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE),

c) å bygge opp og vedlikeholde en ajourført samling av sykdomsframkallende stoffer og deres 
stammer og en ajourført samling av særlige sera mot hestesykdommer,

d) å få i oppgave å foreta en kartlegging av de metodene som for tiden benyttes ved de ulike 
laboratoriene, for å

i) foreslå standardiserte prøvinger og prøvingsmetoder eller referansesera for intern 
kvalitetskontroll,

ii) utvikle nye diagnostiske metoder for å gi tryggere import og mer konkurransedyktig eksport av 
dyr av hestefamilien,

e) å rådgi Kommisjonen på alle områder knyttet til hestesykdommene oppført i vedlegg A til direktiv 
90/426/EØF eller nevnt i kapittel IIA i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, eller som omfattes av annet 
fellesskapsregelverk for dyrehelse. Denne oppgaven omfatter rådgivning om mulig vaksinering, 
om de mest hensiktsmessige helseprøver som er påkrevd ved handel og import, eller vurdering av 
nyutviklede vaksiner, og om spørsmål knyttet til ulike hestesykdommers epidemiologi.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal støtte funksjonene til de nasjonale/sentrale laboratoriene, 
særlig ved å

a) oppbevare og forsyne de nasjonale/sentrale laboratoriene med reagenser og materialer som brukes 
for å diagnostisere hestesykdommer, som for eksempel virus eller andre sykdomsframkallende 
stoffer og/eller inaktiverte antigener, standardiserte sera, cellerekker og andre referansereagenser,

b) opprettholde sakkunnskap om hestesykdommer, herunder nye sykdommer, for å muliggjøre rask 
differensialdiagnose;
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c) fremme harmonisering av diagnoser og sikre god kvalitet på prøvinger innenfor Fellesskapet ved å 
legge til rette for og gjennomføre periodiske, sammenlignende forsøk og eksterne kvalitetskontroller 
på fellesskapsplan når det gjelder diagnostisering av hestesykdommer og ved periodisk overføring 
av resultatene av slike forsøk til Kommisjonen, medlemsstatene og den nasjonale/sentrale 
laboratoriene,

d) gradvis innføre og deretter fortsette å utføre egnethetsprøvinger der flere laboratorier deltar,

e) gjennomføre forskningsundersøkelser med sikte på å utvikle bedre metoder for sykdomsbekjempelse 
i samarbeid med nasjonale/sentrale laboratorier og i samsvar med referanselaboratoriets årlige 
arbeidsplan, samt skaffe til veie de beste metodene for diagnose og differensialdiagnose.

3. Fellesskapets referanselaboratorium skal framlegge opplysninger og sørge for tilleggsutdanning, 
særlig ved å

a) innhente data og opplysninger om de metodene for diagnose og differensialdiagnose som benyttes 
i de nasjonale/sentrale laboratoriene, og formidle disse opplysningene til Kommisjonen og 
medlemsstatene,

b) legge til rette for og gjennomføre de nødvendige forberedelsene til tilleggsutdanningen av 
sakkyndige innen laboratoriediagnostisering med sikte på å harmonisere de diagnostiske metodene,

c) holde seg à jour med utviklingen i hestesykdommers epidemiologi,

d) arrangere et årlig møte der representanter fra de nasjonale/sentrale laboratoriene kan gjennomgå 
diagnostiske metoder og samordningens framdrift.

4. Fellesskapets referanselaboratorium skal dessuten

a) i samråd med Kommisjonen utføre eksperimenter og feltforsøk med sikte på bedre bekjempelse av 
spesifikke hestesykdommer,

b) på det årlige møtet til de nasjonale/sentrale referanselaboratoriene revidere kravene til prøving 
fastsatt i OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals,

c) bistå Kommisjonen med å revidere OIEs anbefalinger (helseregelverket for landdyr og Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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 3, 
artikkel 34 nr. 4 og artikkel 63 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 2004 innførte Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) 
begrepet seksjonsinndeling i kapittelet om soneinndeling 
og regioninndeling i sitt helseregelverk for landdyr(2) 
(heretter kalt «helseregelverket for landdyr»).

2) I kapittel 4.3 i helseregelverket for landdyr beskrives 
soneinndeling og seksjonsinndeling som tiltak et land 
iverksetter i samsvar med samme kapittel for å avgrense 
delpopulasjoner av dyr med en særskilt helsestatus på sitt 
territorium, med henblikk på sykdomsbekjempelse og/
eller av hensyn til internasjonal handel. Selv om romlige 
betraktninger og god forvaltning spiller en viktig rolle i 
bruken av begge begreper, brukes soneinndeling om en 
delpopulasjon av dyr som avgrenses hovedsakelig ut fra 
geografiske faktorer (ved bruk av naturlige, kunstige eller 
juridiske grenser), mens seksjonsinndeling brukes om 
en delpopulasjon av dyr som avgrenses hovedsakelig 
på grunnlag av forvaltnings- og dyreholdspraksis med 
hensyn til biosikkerhet.

3) I kapittel 4.4 om anvendelse av seksjonsinndeling er det 
dessuten angitt en strukturert ramme for anvendelse og 
anerkjennelse av seksjoner innenfor de enkelte lands 
grenser. En seksjon kan bestå av flere foretak og kan 
godkjennes for én eller flere bestemte dyresykdommer på 
grunnlag av en detaljert og dokumentert biosikkerhetsplan 
som er utarbeidet for vedkommende sykdom(mer). Den 
første godkjenningen av en seksjon bør helst skje i et land, 
på et territorium eller i en sone som er fri/fritt for sykdom, 
før et utbrudd av vedkommende sykdom(mer). Dette er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 14.7.2009, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(2) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (helseregelverket 

for landdyr 2008).

særlig viktig når det dreier seg om svært smittsomme 
sykdommer, for eksempel sterkt sykdomsframkallende 
aviær influensa. Ved et utbrudd kan seksjonsinndeling 
brukes for å lette handelen.

4) Kommisjonens melding til Europaparlamentet, Rådet, 
Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 
Regionkomiteen om en ny dyrehelsestrategi for Den 
europeiske union (2007–2013) – «Det er bedre å 
forebygge enn å helbrede»(3) (heretter kalt «den nye 
dyrehelsestrategien») inneholder retningslinjer for 
utvikling av en dyrehelsepolitikk for tidsrommet fra 2007 
til 2013. Den nye dyrehelsestrategien består i å legge 
større vekt på forebyggende tiltak, sykdomsovervåking, 
bekjempelse og forskning for å redusere forekomsten 
av dyresykdommer og i størst mulig grad begrense 
skadevirkningene av utbrudd som måtte oppstå.

5) Biosikkerhet spiller en viktig rolle i den nye 
dyrehelsestrategien. Seksjonsinndeling vil dessuten 
oppmuntre oppdretterne i Fellesskapet til å iverksette 
biosikkerhetstiltak, ettersom en slik inndeling vil 
fremme sikker handel og dermed innebære klare 
fordeler for oppdretterne samtidig som den forebygger 
dyresykdommer.

6) Derfor bør det ved denne forordning fastsettes regler 
for godkjenning av seksjoner med hensyn til aviær 
influensa, og for midlertidig oppheving og tilbakekalling 
av slike godkjenninger. I reglene bør det tas hensyn til 
helseregelverket for landdyr for å sikre en samordnet 
framgangsmåte for å bekjempe spredningen av aviær 
influensa, samtidig som det tas hensyn til helsestatusen til 
hver enkelt godkjent seksjon.

7) Ved direktiv 2005/94/EF fastsettes visse forebyggende 
tiltak med hensyn til overvåking og tidlig påvisning av 
aviær influensa samt de minstetiltak for bekjempelse 
og de forflytningsrestriksjoner som skal anvendes ved 
utbrudd av nevnte sykdom hos fjørfe og andre fugler i 
fangenskap. Visse av disse tiltakene skal iverksettes 
i fjørfeseksjoner eller i seksjoner for andre fugler i 
fangenskap, slik det er definert i nevnte direktiv.

8) Direktiv 2005/94/EF inneholder en definisjon av 
fjørfeseksjoner og seksjoner for andre fugler i fangenskap, 
og i henhold til direktivet kan det treffes utfyllende 
biosikkerhetstiltak i slike seksjoner for å forebygge 
spredning av aviær influensa.

(3) KOM(2007) 539 endelig utgave.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 616/2009

av 13. juli 2009

om gjennomføring av rådsdirektiv 2005/94/EF med hensyn til godkjenning av fjørfeseksjoner og 
seksjoner av andre fugler i fangenskap med hensyn til aviær influensa, samt utfyllende forebyggende 

biosikkerhetstiltak i slike seksjoner(*)

2015/EØS/49/28



Nr. 49/174 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9) Ved direktiv 2005/94/EF er det fastsatt at medlemsstatene 
skal gjennomføre overvåkingsprogrammer for å påvise 
prevalensen av infeksjoner med aviært influensavirus 
av undertype H5 og H7 hos ulike fjørfearter. For dette 
formål godkjennes det i medlemsstatene hvert år 
overvåkingsprogrammer for aviær influensa. Godkjenning 
av seksjoner i en medlemsstat bør derfor være avhengig 
av at medlemsstatens nasjonale overvåkingsprogram er 
godkjent.

10) Ved kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4. august 2006  
om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær  
influensa som fastsatt i rådsdirektiv 2005/94/EF(1) er 
det fastsatt diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder 
og kriterier for vurdering av resultatene av 
laboratorieundersøkelser for å kunne bekrefte utbrudd 
av aviær influensa. For å sikre samsvar i Fellesskapets 
regelverk på dette området bør disse metodene anvendes 
innenfor seksjonene.

11) For å lette bruken av elektroniske framgangsmåter 
mellom medlemsstatene, og for å sikre åpenhet og 
klarhet, er det viktig at opplysninger om de godkjente 
seksjonene og om godkjenninger som gis, midlertidig 
oppheves og tilbakekalles, gjøres tilgjengelige på en mest 
mulig effektiv måte i hele Fellesskapet. Medlemsstatene 
bør derfor opprette Internett-baserte informasjonssider 
som inneholder slike opplysninger, og Kommisjonens 
nettsted bør inneholde lenker til disse sidene.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Ved denne forordning fastsettes regler for medlemsstatenes 
godkjenning av fjørfeseksjoner og seksjoner for andre fugler 
i fangenskap med hensyn til aviær influensa (heretter kalt 
«seksjoner»), samt utfyllende forebyggende biosikkerhetstiltak 

(1) EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1.

som skal treffes i slike seksjoner for å gi dem en særskilt 
helsestatus med hensyn til aviær influensa.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «biosikkerhetsplan» alle biosikkerhetstiltak som 
gjennomføres på driftsenhetsplan,

2. «felles forvaltningssystem for biosikkerhet»

a) de felles regler for en seksjon, og

b) de allmenne biosikkerhetstiltak som gjennomføres i 
alle driftsenhetene som tilhører seksjonen, i samsvar 
med driftsenhetenes biosikkerhetsplaner,

3. «seksjonsansvarlig» personen som formelt er ansvarlig for 
seksjonen, særlig i forbindelse med artikkel 3–5, og som 
har ansvar for

a) tilsynet med alle tiltak som treffes i seksjonen innenfor 
rammen av det felles forvaltningssystemet for 
biosikkerhet, særlig gjennomføringen og overvåkingen 
av dette systemet,

b) tilsynet med at eierne eller holderne av fjørfeet 
eller de andre fuglene i fangenskap, gjennomfører 
driftsenhetenes biosikkerhetsplaner, og

c) kontakten med vedkommende myndighet,

4. «avsenderdriftsenhet» en driftsenhet som fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap eller deres daggamle kyllinger, 
rugeegg eller egg beregnet på direkte konsum (heretter kalt 
«varene») sendes ut av seksjonen fra,

5. «leverandørdriftsenhet» en driftsenhet som varene sendes 
fra til en avsenderdriftsenhet eller til en annen enhet 
innenfor en seksjon,

6. «alle berørte parter» seksjonsansvarlige, driftsansvarlige, 
herunder driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak 
som definert i artikkel 3 nr. 3 og 6 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2), dyreeiere og 
dyreholdere, legemiddelprodusenter eller andre bransjer 
som leverer varer til eller utfører tjenester for seksjonen.

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
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KAPITTEL II

GODKJENNING AV SEKSJONER

Artikkel 3

Søknader om godkjenning av seksjoner

1. Frivillige søknader om godkjenning av seksjoner (heretter 
kalt «søknader») skal inngis av den seksjonsansvarlige til 
vedkommende myndighet.

2. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) den seksjonsansvarliges navn, kvalifikasjoner, stilling og 
kontaktopplysninger samt seksjonens adresse,

b) en detaljert beskrivelse av seksjonen i henhold til del 1 i 
vedlegget,

c) en beskrivelse av det felles forvaltningssystemet for 
biosikkerhet og av biosikkerhetsplanene for driftsenhetene 
i seksjonen, i henhold til del 2 i vedlegget,

d) nærmere opplysninger om de særskilte tiltak, kriterier 
og krav med hensyn til sykdomsovervåking, særlig når 
det gjelder vern mot og overvåking av aviær influensa, i 
henhold til del 3 i vedlegget.

Artikkel 4

Tildeling av godkjenninger for seksjoner

1. Den første godkjenningen for en seksjon kan bare gis 
av vedkommende myndighet for seksjoner som ligger på en 
medlemsstats territorium eller en del av en medlemsstats 
territorium der det etter Fellesskapets regelverk ikke gjelder 
noen restriksjoner med hensyn til aviær influensa.

Den første godkjenningen for en seksjon kan bare gis i en 
medlemsstat med et godkjent nasjonalt overvåkingsprogram for 
å påvise prevalensen av infeksjoner med aviært influensavirus 
av undertype H5 og H7.

2. Før vedkommende myndighet gir godkjenning for en 
seksjon, skal den sikre at

a) det er blitt gjennomført særlig vern mot og overvåking 
av aviær influensa i et tidsrom på minst seks måneder før 
søknadsdatoen i samsvar med del 3 i vedlegget (herunder 
minst én framgangsmåte for undersøkelse som fastsatt i del 
3 nr. 4 i vedlegget), og at det ikke er påvist forekomst av 
aviær influensa i noen av driftsenhetene i seksjonen i løpet 
av dette tidsrommet,

b) det, dersom det er relevant, gjennomføres vaksinasjonsplaner 
i samsvar med Fellesskapets regelverk,

c) opplysningene som er framlagt i samsvar med artikkel 3 
nr. 2, er fullstendige og riktige,

d) et felles forvaltningssystem for biosikkerhet i henhold til 
del 2 nr. 1 i vedlegget er iverksatt og har vist seg å være 
tilstrekkelig til å sikre en særskilt helsestatus med hensyn 
til aviær influensa for seksjonens fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap,

e) det er foretatt en kontroll på stedet med tilfredsstillende 
resultater med hensyn til bokstav a)–d),

3. Seksjonen skal ha bare ett navn og skal tildeles bare ett 
godkjenningsnummer.

4. Vedkommende myndighet skal sikre at den nye 
godkjente seksjonen snarest føres opp på listen over godkjente 
seksjoner på den Internett-baserte informasjonssiden fastsatt i 
artikkel 9 nr. 1, med nærmere opplysninger om beliggenheten til 
driftsenhetene i seksjonen, og angivelse av om de er avsender- 
eller leverandørdriftsenheter (heretter kalt «liste over godkjente 
seksjoner»).

KAPITTEL III

VILKÅR FOR FORTSATT GODKJENNING AV 
SEKSJONER

Artikkel 5

Den seksjonsansvarliges ansvar og plikter

Når en seksjon har fått godkjenning, skal den seksjonsansvarlige

1. føre tilsyn med seksjonen for å sikre at den fortsatt er i 
samsvar med opplysningene som er framlagt i samsvar 
med artikkel 3 nr. 2, samt kriteriene og kravene i 
vedlegget. Særlig må disse opplysningene holdes à jour 
og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende 
myndighet;

2. sikre at sykdomsovervåkingen, særlig med hensyn til 
aviær influensa, gjennomføres i samsvar med det felles 
forvaltningssystemet for biosikkerhet og i samsvar 
med hver enkelt biosikkerhetsplan for driftsenhetene i 
seksjonen, og at

a) det er opprettet et system for tidlig varsling i forbindelse 
med påvisning av aviær influensa, og at prøvetaking 
og diagnostiske prøver gjennomføres i samsvar med 
vedtak 2006/437/EF og del 3 i vedlegget til denne 
forordning,
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b) overvåkingsplanene i henhold til vedleggets del 3 
nr. 4 ajourføres dersom det påvises en økt risiko for 
innføring av aviær influensa,

c) alle diagnostiske prøver for aviær influensa 
gjennomføres i laboratorier som er offisielt godkjent 
for formålet av vedkommende myndighet, og at 
vedkommende myndighet underrettes om overvåkingen 
og dens resultater,

d) eventuelle usikre eller positive resultater av 
overvåkingen i seksjonen umiddelbart rapporteres 
til vedkommende myndighet, slik at de relevante 
prøvene kan sendes for bekreftelse til det 
nasjonale referanselaboratoriet eller Fellesskapets 
referanselaboratorium for aviær influensa,

3. sikre at all vaksinasjon gjennomføres i samsvar med det 
felles forvaltningssystemet for biosikkerhet og i samsvar 
med hver enkelt biosikkerhetsplan for driftsenhetene 
i seksjonen, og at planene og framgangsmåtene for 
vaksinasjon på anmodning stilles til rådighet for 
vedkommende myndighet,

4. organisere regelmessig intern eller ekstern kontroll for 
å garantere at alle tiltakene med hensyn til biosikkerhet, 
overvåking og sporbarhet gjennomføres i seksjonen, og 
oppbevare resultatene av slik kontroll, herunder kontroll 
som utføres innenfor rammen av et kvalitetssikringssystem, 
slik at de på anmodning kan stilles til rådighet for 
vedkommende myndighet,

5. umiddelbart underrette vedkommende myndighet dersom

a) seksjonen ikke lenger er i samsvar med opplysningene 
som er framlagt i samsvar med artikkel 3 nr. 2, eller 
med kriteriene og kravene i vedlegget,

b) det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet eller 
en biosikkerhetsplan er blitt endret eller tilpasset den 
epidemiologiske situasjonen, herunder dersom en 
driftsenhet tilføyes eller tas ut av seksjonen.

Artikkel 6

Vedkommende myndighets ansvar og plikter

1. Vedkommende myndighet skal sikre at det foretas 
offentlig, risikobasert kontroll på stedet i seksjonene for å 
verifisere at de fortsatt er i samsvar med opplysningene som 
er framlagt i samsvar med artikkel 3 nr. 2, og kriteriene og 
kravene i vedlegget (heretter kalt «kontroll»).

2. Kontroll skal gjennomføres med jevne mellomrom på 
grunnlag av

a) den epidemiologiske situasjonen i og utenfor seksjonen, 
særlig med hensyn til aviær influensa,

b) opplysninger om eventuelle endringer eller tilpasninger 
av det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet eller 

biosikkerhetsplanene for driftsenhetene i seksjonen, som 
fastsatt i artikkel 5 nr. 5 bokstav b).

3. Vedkommende myndighet skal være ansvarlig for 
utstedelse av attester på at varene kommer fra en godkjent 
seksjon.

KAPITTEL IV

MIDLERTIDIG OPPHEVING ELLER 
TILBAKEKALLING AV EN SEKSJONS 

GODKJENNING

Artikkel 7

Midlertidig oppheving av en seksjons godkjenning

1. Dersom en kontroll eller de epidemiologiske 
opplysningene om en seksjon viser at den ikke lenger er i 
samsvar med opplysningene som er framlagt i samsvar med 
artikkel 3 nr. 2, eller med kriteriene og kravene i vedlegget, 
skal vedkommende myndighet umiddelbart midlertidig 
oppheve vedkommende seksjons godkjenning, og den 
seksjonsansvarlige skal sikre at det umiddelbart treffes tiltak 
for å utbedre mangelen.

2. Etter midlertidig oppheving av en seksjons godkjenning 
skal vedkommende myndighet midlertidig oppheve alle attester 
på at varene kommer fra en godkjent seksjon.

3. Når en seksjons godkjenning er midlertidig opphevet, 
skal vedkommende myndighet sørge for at denne midlertidige 
opphevingen opphører først når den har forsikret seg om at det 
er iverksatt korrigerende tiltak innen 30 dager fra datoen for 
midlertidig oppheving, og at det deretter er foretatt en kontroll 
med tilfredsstillende resultater.

Artikkel 8

Tilbakekalling av en seksjons godkjenning

1. Vedkommende myndighet skal tilbakekalle en seksjons 
godkjenning dersom det etter midlertidig oppheving av 
seksjonens godkjenning i samsvar med artikkel 7 nr. 1 ved den 
etterfølgende kontrollen i samsvar med artikkel 7 nr. 3, viser 
seg at

a) seksjonen fortsatt ikke er i samsvar med opplysningene 
som er framlagt i samsvar med artikkel 3 nr. 2, eller med 
kriteriene og kravene i vedlegget, eller

b) det har oppstått et utbrudd av aviær influensa i seksjonen.

2. Når en seksjons godkjenning er tilbakekalt, skal 
vedkommende myndighet

a) stanse all utstedelse av attester på at varene kommer fra en 
godkjent seksjon,
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b) stryke seksjonens navn fra listen over godkjente seksjoner.

3. Når en seksjons navn er strøket fra listen over godkjente 
seksjoner, kan den bare føres opp på listen igjen etter ny søknad 
i samsvar med kapittel II.

KAPITTEL V

INTERNETT-BASERT INFORMASJONSSIDE OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 9

Internett-basert informasjonsside

1. Medlemsstatene skal

a) utarbeide en liste over godkjente seksjoner med de 
opplysninger som kreves etter artikkel 4 nr. 3 og 4,

b) opprette en Internett-basert informasjonsside for å gjøre 
listen over godkjente seksjoner elektronisk tilgjengelig,

c) underrette Kommisjonen om Internett-adressene til de 
Internett-baserte informasjonssidene,

d) holde den Internett-baserte informasjonssiden à jour for 
snarest å ta hensyn til nye godkjente seksjoner og seksjoner 
som har fått godkjenningen tilbakekalt.

2. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene i å gjøre disse 
opplysningene allment tilgjengelige ved å oppgi Internett-
adressen til sitt nettsted, som skal inneholde lenker til de 
nasjonale Internett-baserte informasjonssidene.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/178 27.8.2015

VEDLEGG

KRITERIER OG KRAV MED HENSYN TIL SEKSJONER

DEL 1

Beskrivelse av seksjonen, som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b)

Beskrivelsen av seksjonen, som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) skal være basert på ett eller flere kart over seksjonen 
som viser dens avgrensning og den nøyaktige beliggenheten til alle dens bestanddeler, herunder driftsenhetene og deres 
anlegg samt alle tilhørende funksjonelle enheter, for eksempel anlegg for bearbeiding og lagring av fôrvarer og andre 
anlegg for oppbevaring av materialer.

Søknaden må inneholde tilstrekkelige opplysninger til at det kan gis en detaljert beskrivelse av seksjonen, særlig 
følgende:

1. Opplysninger om infrastrukturforholdene og hvordan de medvirker til at fjørfe og andre fugler i fangenskap i 
seksjonen holdes epidemiologisk atskilt fra dyrepopulasjoner med en annen helsestatus, herunder

a) en beskrivelse av typen virksomhet som drives og de varene som produseres i seksjonen, herunder anleggenes 
samlede kapasitet og antallet fjørfe eller andre fugler i fangenskap,

b) et flytskjema med tydelig og detaljert angivelse av all virksomhet som utøves i seksjonen, samt ansvarsområdene 
og rollene til alle berørte parter og de innbyrdes forbindelsene mellom dem,

c) en beskrivelse av de funksjonelle interaksjonene mellom driftsenhetene i seksjonen, herunder et diagram over 
alle anleggene med angivelse av forbindelsene mellom dem,

d) en beskrivelse av transportmidlene som brukes til transport av dyr og animalske produkter, samt deres vanlige 
ruter og stedene der de rengjøres og parkeres.

2. Opplysninger om den epidemiologiske statusen med hensyn til aviær influensa og om risikofaktorene, herunder

a) epidemilogisk bakgrunn for driftsenhetene i seksjonen, særlig deres helsestatus og alle opplysninger om aviær 
influensa,

b) forflytninger til, fra og innenfor seksjonen (heretter kalt «innkommende forflytninger» og «utgående 
forflytninger»), for eksempel forflytninger av personer, varer, andre dyr, produkter av animalsk opprinnelse 
eller andre produkter som kommer i kontakt med dyr, transportkjøretøyer, utstyr, fôr, drikkevann og avløpsvann,

c) forekomst av andre driftsenheter for annet fjørfe og andre fugler i fangenskap som ligger i nærheten av 
seksjonen, herunder deres tetthet (for eksempel avls- eller oppfôringsenheter, hobbybesetninger, markeder, 
oppsamlingssentraler, slakterier og zoologiske hager),

d) miljømessige risikofaktorer, for eksempel vannveier, hvile- og samlingsplasser for ville dyr (herunder ville 
fuglers trekkruter), forekomst av gnagere og tidligere forekomst i miljøet av smittestoffet som forårsaker aviær 
influensa,

e) risikofaktorer og mulige veier til innførsel og spredning av aviær influensa i seksjonen, i samsvar med 
Fellesskapets regelverk og/eller standarder og retningslinjer fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE),

f) systemet for tidlig varsling som er opprettet for å underrette vedkommende myndighet om eventuelle påviste 
risikofaktorer og mulige smitteveier som nevnt i bokstav e).

DEL 2

Beskrivelse av det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet og biosikkerhetsplaner, som nevnt i artikkel 3 nr. 2 
bokstav c)

1. Det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet skal minst omfatte

a) god praksis for dyrehygiene;

b) et sporbarhetssystem for alle forflytninger mellom driftsenhetene i seksjonen og for alle innkommende 
og utgående forflytninger. Sporbarhetssystemet må dokumenteres fortløpende og være tilgjengelig for 
vedkommende myndighet til enhver tid;



27.8.2015 Nr. 49/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) en felles plan for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP-plan);

d) biosikkerhetsplanene for driftsenhetene i seksjonen og en vurdering av deres effektivitet sett i forhold til et 
bestemt risikonivå.

2. Driftsenhetenes biosikkerhetsplaner innenfor rammen av det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet skal minst 
omfatte

a) et dokumentert system for gjennomføring av en plan for personalhygiene, herunder allmenn og særskilt 
hygienepraksis, allmenn og særskilt opplæring for fast og midlertidig ansatt personale, og framgangsmåten 
for kontroll av denne hygieneplanen, herunder regler som forbyr at personalet i) selv holder fjørfe eller andre 
fugler og ii) har nær kontakt med fjørfe eller andre fugler utenom fjørfeet eller fuglene i seksjonen, i et tidsrom 
på minst 72 timer før de går inn i driftsenheten. Dette tidsrommet kan reduseres ved akutt behov for personale, 
men skal ikke i noe tilfelle være kortere enn 24 timer, og framgangsmåten for reduksjon av risikoen må være 
beskrevet i biosikkerhetsplanen;

b) forflytninger av produkter og personale, beskrevet i et diagram som viser alle driftsenhetens anlegg, med 
fargekoder som angir biosikkerhetsnivå. Alle innganger til anleggene skal være utstyrt med en hygienebarriere 
som innbefatter et omkledningsområde og eventuelt dusjer, med atskilte rene og urene områder;

c) en plan som regulerer forflytningene av alle personer som kommer inn i eller forlater driftsenheten, der det skilles 
mellom personer eller besøkende med og uten adgangstillatelse, herunder en beskrivelse av fysiske hindre (for 
eksempel hekker, gjerder eller andre hindre som tydelig viser avgrensningen av driftsenhetens anlegg), skilt, 
låste porter og innganger til bygninger. Besøkende utenfra (herunder kontrollører eller inspektører) skal ikke 
ha vært i kontakt med fjørfe eller andre fugler på minst 72 timer før de kommer inn i driftsenheten. Dette 
tidsrommet kan forlenges på bakgrunn av risikofaktorer (for eksempel for besøkende som kommer fra en 
vernesone eller overvåkingssone). Tidsrommet kan forkortes for offentlige veterinærer eller i tilfeller der det 
er akutt behov for særskilt inngripen av en utenforstående (for eksempel en rådgiver eller veterinær), men skal 
ikke i noe tilfelle være kortere enn 24 timer, og framgangsmåten for reduksjon av risikoen må være beskrevet 
i biosikkerhetsplanen;

d) en plan for regulering og registrering av forflytninger av kjøretøyer til, fra og mellom driftsenhetene, herunder 
private kjøretøyer og leverandørkjøretøyer (for eksempel for levering av fôr, dyr eller andre forsyninger). Det 
skal foreligge et register over alle kjøretøyforflytninger;

e) et sporbarhetssystem for dyr og produkter som gjør det mulig å spore alle forflytninger til, fra eller mellom 
driftsenhetene (innkommende og utgående forflytninger);

f) en protokoll for forebygging av forurensning, herunder forurensning gjennom forsyning, transport, lagring, 
levering og sluttbehandling av

i) emballeringsmaterialer (for eksempel bruk av nye eller desinfiserte emballeringsmaterialer),

ii) strømaterialer (for eksempel en passende karanteneperiode eller desinfisering av strømaterialet),

iii) fôr (for eksempel bruk av lukkede fôrsystemer),

iv) vann (for eksempel et internt vannrenseanlegg),

v) animalske biprodukter som skrotter, gjødsel, skitne/knekte egg eller embryoer som har dødd i egget,

g) en plan for rengjøring og desinfisering av driftsenheten og utstyr og materialer som brukes. Det skal foreligge 
en særskilt protokoll for rengjøring og desinfisering av kjøretøyer;

h) en plan for bekjempelse av skadedyr, herunder gnagere og andre ville dyr, som omfatter fysiske hindre og tiltak 
som skal treffes dersom det påvises forekomst av skadedyr;



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/180 27.8.2015

i) en HACCP-plan for aviær influensa som er utarbeidet i samsvar med de sju trinnene (risikoanalyse, liste 
over kritiske kontrollpunkter (CCP), kritiske grenser, framgangsmåter for overvåking, korrigerende tiltak, 
verifisering og føring av registre), og som inneholder minst følgende opplysninger:

i) data om produksjonen av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, og andre data som gjelder bestemte tidsrom 
(sykelighets- og dødelighetstall, benyttede legemidler, antall utklekkede kyllinger, fôr- og vannforbruk),

ii) opplysninger om kliniske kontroller og prøvetakingsplaner med henblikk på aktiv og passiv overvåking og 
masseundersøkelser (frekvens, metoder, resultater),

iii) et register over besøkende til driftsenheten som er tilstrekkelig detaljert til at alle besøkende kan oppspores 
og kontaktes,

iv) opplysninger om eventuelle benyttede vaksinasjonsprogrammer, herunder hvilken type vaksine som er 
brukt, vaksinasjonsfrekvens og vaksinasjonsdatoer,

v) en fullstendig oversikt over korrigerende tiltak som er truffet med hensyn til kritiske kontrollpunkter der 
det er konstatert manglende samsvar.

Alle berørte parter skal ha full kjennskap til og skal følge reglene i HACCP-planen, som er seksjonens 
styringsverktøy som garanterer biosikkerhetstiltak og forvaltningspraksis.

I HACCP-planen skal det tas hensyn til listen over farer og smitteveier som skal være identifisert på forhånd. 
Den skal kunne tilpasses risikonivået og skal inneholde en detaljert beskrivelse av de tiltak som skal treffes i 
tilfelle økt risiko, for eksempel økt prøvetakingsfrekvens.

3. Korrigerende tiltak og ajourføring

I det felles forvaltningssystemet for biosikkerhet og i biosikkerhetsplanene skal det angis hvorvidt en mangel skal 
anses som alvorlig eller mindre alvorlig og hvilke korrigerende tiltak som skal treffes.

Biosikkerhetsplanene skal ajourføres på grunnlag av risikonivå, særlig når det foreligger offisiell mistanke om 
eller bekreftelse på et utbrudd av aviær influensa i medlemsstaten eller i den regionen eller sonen der seksjonen 
ligger (for eksempel forflytningsrestriksjoner for kjøretøyer, materialer, dyr og/eller personale eller iverksetting av 
ytterligere desinfiseringstiltak).

DEL 3

Særlig vern mot og overvåking av aviær influensa

1. Det skal finnes et fysisk sikringssystem som hindrer kontakt med viltlevende fugler og som hindrer forurensning av 
fôr, vann og strø. Driftsenhetenes umiddelbare omgivelser skal ikke virke tiltrekkende på viltlevende fugler.

2. Kontroll av innkommende og utgående forflytninger

a) Dokumentet nevnt i del 1 nr. 1 bokstav a) skal vise plasseringen av alle typer fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, herunder renrasede avlsfugler, oldeforeldre, besteforeldre, foreldre og produksjonsfugler, samt 
flokker, rugerier, oppdrettssteder, verpesteder, forsøkssteder, egglagre og alle steder der det oppbevares egg 
eller holdes fugler. Det skal vise vareforflytningene mellom disse stedene.

b) Det skal foreligge en detaljert protokoll med regler for flytting av fjørfe eller andre fugler i fangenskap samt 
egg og andre produkter fra disse. Fjørfe eller andre fugler i fangenskap samt egg og andre produkter fra disse 
som kommer inn i en driftsenhet i seksjonen, skal komme fra en driftsenhet med samme helsestatus med hensyn 
til aviær influensa og/eller skal kontrolleres for å sikre at de ikke utgjør noen risiko for innføring av aviær 
influensa.

c) Fjørfe eller andre fugler i fangenskap og rugeegg som flyttes til eller innenfor seksjonen, skal identifiseres 
på en slik måte at deres bakgrunn kan spores. Flokker og/eller egg skal være utstyrt med egnet, tydelig 
identifikasjonsmerking.

d) Steder med fugler i flere aldersgrupper skal ha en skriftlig protokoll med regler for tilføying og uttak av fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap, herunder rengjøring og desinfisering av transportbur.
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3. Samme seksjon kan ikke omfatte både driftsenheter for fjørfe og driftsenheter for andre fugler i fangenskap. Samme 
driftsenhet kan ikke omfatte flere forskjellige fjørfearter, med unntak for rugerier.

4. Seksjonens overvåkingsplan, som den seksjonsansvarlige har ansvar for, skal omfatte løpende aktiv overvåking 
av 20 blodprøver tilfeldig tatt fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra samme produksjonsenhet, med sikte på 
serologisk undersøkelse for aviær influensa

a) minst hver sjette måned under produksjonsperioden dersom det ikke er bekreftet noen utbrudd av sterkt 
sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap i løpet av de foregående seks 
månedene på medlemsstatens territorium;

b) minst hver tredje måned dersom det er bekreftet utbrudd av sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap i løpet av de foregående seks månedene på medlemsstatens territorium;

c) dersom seksjonen ligger i et område som i henhold til Fellesskapets regelverk er underlagt forflytnings-
restriksjoner på grunn av et utbrudd av aviær influensa, innen en uke etter datoen for utbruddet og deretter 
minst hver 21. dag. Dessuten, og uten at det berører eventuelle særlige bestemmelser i Fellesskapets regelverk, 
skal overvåkingsplanen ajourføres og omfatte forsterket klinisk overvåking som skal utføres innen en uke etter 
datoen for utbruddet og deretter minst hver 21. dag, på

i) en prøve bestående av 20 svaberprøver fra luftrør/svelg og 20 kloakksvaberprøver tilfeldig tatt fra fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap fra samme produksjonsenhet, og

ii) prøver tatt fra fem syke eller døde fugler dersom slike finnes.

5. Systemet for tidlig varsling nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) må bygge på en skriftlig protokoll med angivelse 
av framgangsmåtene for rapportering. Det skal særlig tilpasses de forskjellige artene av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap og deres respektive mottakelighet for aviær influensa, og det skal omfatte

a) anbefalte tiltaksgrenser, for eksempel dødelighetstall lik eller høyere enn en fastsatt grense, en markant nedgang 
i fôr- eller vannforbruket og/eller i eggproduksjonen, atferdsendringer eller andre relevante indikatorer,

b) en beskrivelse av hvilke tiltak som skal treffes,

c) en liste over ansvarlig personale som skal underrettes.

________________________________
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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 9 nr. 1 
bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 
av 26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for 
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og 
overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning 
av visse dyr av arter som er mottakelige for blåtunge(2) er 
det fastsatt regler for forflytning av slike dyr innenfor og 
ut av restriksjonssonene ved forekomst av sykdommen. 
I forordningen er det også fastsatt vilkår for unntak fra 
utførselsforbudet som gjelder forflytning av slike dyr 
samt deres sæd, egg og embryoer som fastsatt i direktiv 
2000/75/EF. Disse vilkårene omfatter også beskyttelse av 
slike dyr mot angrep fra smittebærere.

2) For å øke fleksibiliteten i utformingen av de programmer 
for overvåking av blåtunge som er iverksatt i 
medlemsstatene, særlig med hensyn til avgrensningen 
av «områder med mindre risiko», kan det benyttes andre 
strategier enn overvåking med kontrolldyr, forutsatt at de 
gir de samme garantier med hensyn til å påvise fravær 
av virus. De serologiske/virologiske undersøkelsene 
kan også omfatte analyser av prøver som er tatt for 
andre formål, for eksempel prøver fra slakterier eller fra 
tankmelk.

3) Erfaringen har vist at kravene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1266/2007 med sikte på å hindre eksponering av dyr 
for smittebærere, kan være vanskelige å anvende. Det kan 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 29.8.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

imidlertid under visse omstendigheter, på virksomheter 
som sædstasjoner eller karantenestasjoner, være mulig 
å hindre eksponering av disse dyrene for smittebærere. 
Beskyttelsen mot angrep fra smittebærere bør ikke 
utelukkende være avhengig av bruk av insektmidler og/
eller repellenter, det bør også kreves at dyrene holdes 
på en smittebærerbeskyttet virksomhet der det er truffet 
ytterligere tiltak for å hindre kontakt mellom dyrene og 
smittebærerne, særlig en kombinasjon av fysiske hindre 
og egnet kjemisk behandling (insektmidler og/eller 
repellenter). Fravær av smittebærere kan verifiseres ved 
bruk av feller på slike virksomheter.

4) Ifølge den vitenskapelige uttalelsen fra EFSAs 
vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd om risikoen 
for overføring av blåtunge i forbindelse med transitt 
av dyr, som ble vedtatt 11. September 2008(3), er 
risikoen ved forflytning av dyr på en tid av året med lav 
overføringsrisiko, også uten at det foretas andre analyser, 
fortsatt vesentlig lavere enn på andre tider av året, selv 
om det kombineres med serologiske analyser eller PCR-
analyser. Dersom transittperioden da dyrene er utsatt for 
angrep fra smittebærere, ikke overstiger én dag, anses 
det dessuten at bruk av insektmidler og/eller repellenter 
reduserer risikoen tilstrekkelig til å beskytte dyrene mot 
slike angrep.

5) Transitt gjennom «områder med mindre risiko» der det 
er foretatt vaksinasjon og der det ikke forekommer noen 
spesifikke serotyper av blåtungevirus, innebærer ingen 
infeksjonsrisiko for dyrene.

6) Det bør derfor fastsettes visse unntak fra det allmenne 
kravet i forordning (EF) nr. 1266/2007 om at dyr 
og kjøretøyer skal behandles med insektmidler eller 
repellenter ved alle forflytninger i transitt.

7) Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

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

(3) EFSA Journal (2008) 795, s. 1–56.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 789/2009

av 28. august 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til angrep fra smittebærere og minstekrav 
til programmer for overvåking av blåtunge(*)

2015/EØS/49/29
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 7 nr. 2a skal innledende punktum lyde:

«2a. Medlemsstatene kan på grunnlag av resultatet av en 
risikovurdering, der det må tas hensyn til tilstrekkelige 
epidemiologiske data innsamlet ved gjennomføring av 
overvåking i samsvar med vedlegg I nr. 1.1.2.1 eller 
nr. 1.1.2.2 , avgrense en del av en vernesone som en 
«restriksjonssone der det er foretatt vaksinasjon og der 
det ikke forekommer en eller flere spesifikke serotyper av 
blåtungevirus» («område med mindre risiko»), på følgende 
vilkår:»

2. I artikkel 9 skal nr. 1 bokstav c) og nr. 2 og 3 lyde:

«c) dyrene er beskyttet mot angrep fra smittebærere på en 
smittebærerbeskyttet virksomhet, når det er avsatt en 
hviletid på mer enn én dag ved en kontrollstasjon under 
forflytningen gjennom en restriksjonssone.

2. Nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse dersom 
transitten foregår

a) utelukkende fra eller gjennom epidemiologisk relevante 
geografiske områder i restriksjonssonen i sesongen som er 
fri for bærere av blåtungesmitte, som fastsatt i samsvar med 
vedlegg V, eller

b) fra eller gjennom deler av restriksjonssonen som er 
avgrenset som et «område med mindre risiko» i samsvar 
med artikkel 7 nr. 2a.

3. Dersom dyrene oppfyller minst ett av vilkårene i del A nr. 5, 
6 og 7 i vedlegg III, får kravene om behandling av dyrene 
fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) og kravet om beskyttelse av 
dyrene fastsatt i nr. 1 bokstav c) ikke anvendelse.

4. For dyrene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal følgende 
utfyllende tekst tilføyes i de tilsvarende helsesertifikatene 
som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/
EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF:

 «Behandlet med insektmiddel/repellent ... (navn på 
produkt) den … (dato) kl. … (klokkeslett) i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1266/2007(*)».

____________________

(*) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.»

3. I artikkel 9a skal nytt nr. 4 lyde:

«4. For dyrene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal følgende 
utfyllende tekst tilføyes i de tilsvarende helsesertifikatene 
som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/
EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«Dyr i samsvar med artikkel 9a nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1266/2007».»

4. Vedlegg I og III endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I vedlegg I og III gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.1.2.2 skal lyde:

«1.1.2.2. Serologiske/virologiske undersøkelser

– skal bestå av minst et aktivt årlig program for serologisk/virologisk prøvetaking av populasjoner 
av mottakelige arter, som har som mål å påvise overføring av blåtungevirus ved hjelp av 
serologisk og/eller virologisk stikkprøvetaking, som gjennomføres i alle epidemiologisk 
relevante geografiske områder på den tid av året hvor det er størst sannsynlighet for å påvise 
infeksjon eller serokonvertering,

– skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen 
av mottakelige arter som det skal tas prøver av i det epidemiologisk relevante geografiske 
området, og slik at prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 % med et 
konfidensintervall på 95 % hos populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk 
relevante geografiske området. Ved avgrensning av en del av vernesonen som et «område med 
mindre risiko» i samsvar med artikkel 7 nr. 2a, skal undersøkelsen ha et prøveantall som er 
beregnet for å påvise en månedlig prevalens på 2 % med et konfidensintervall på 95 % hos 
populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk relevante geografiske området,

– skal sikre at seropositive dyr fra vaksinerte eller immuniserte populasjoner ikke griper 
forstyrrende inn i de serologiske undersøkelsene,

– skal sikre at laboratorieundersøkelser utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av 
spesifikke serologiske/virologiske analyser rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som 
forventes å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske området, som er nødvendige 
for å fastslå hvilken spesifikk serotype som forekommer,

– kan også utformes for å overvåke vaksinasjonsdekningen og fordelingen av ulike serotyper av 
blåtunge som forekommer i restriksjonssonen,

– kan også omfatte analyser av prøver som er tatt for andre formål, for eksempel prøver fra 
slakterier eller fra tankmelk.»

b) Nr. 2.2.2 skal lyde:

«2.2.2. Serologiske/virologiske undersøkelser

– skal bestå av minst et aktivt årlig program for serologisk/virologisk prøvetaking av populasjoner 
av mottakelige arter, som har som mål å påvise overføring av blåtungevirus ved hjelp av 
serologisk og/eller virologisk stikkprøvetaking, som gjennomføres i alle epidemiologisk relevante 
geografiske områder på den tid av året hvor det er størst sannsynlighet for å påvise infeksjon eller 
serokonvertering,

– skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen 
av mottakelige arter som det skal tas prøver av i det epidemiologisk relevante geografiske området, 
og slik at prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 % med et konfidensintervall 
på 95 % hos populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk relevante geografiske 
området,

– skal sikre at seropositive dyr fra vaksinerte eller immuniserte populasjoner ikke griper forstyrrende 
inn i de serologiske undersøkelsene,

– kan også omfatte analyser av prøver som er tatt for andre formål, for eksempel prøver fra slakterier 
eller fra tankmelk.»

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I del A gjøres følgende endringer:

i) I nr. 2 skal første ledd lyde:

«Dyrene har inntil avsendelsen vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet 
virksomhet i minst 60 dager før avsendelsesdatoen.»

ii) I nr. 3 skal første ledd lyde:

«Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den 
smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 28 dager vært beskyttet mot 
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angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet, og har i dette tidsrommet med negativt 
resultat gjennomgått en serologisk undersøkelse for påvisning av antistoffer mot blåtungevirusgruppen i 
samsvar med OIEs landdyrhåndbok, som er utført på prøver som er tatt fra disse dyrene minst 28 dager 
etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie 
sesongen.»

iii) I nr. 4 skal første ledd lyde:

«Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den 
smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 14 dager vært beskyttet mot 
angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet, og har i dette tidsrommet med negativt 
resultat gjennomgått en undersøkelse for påvisning av det sykdomsframkallende stoffet i samsvar med 
OIEs landdyrhåndbok, som er utført på prøver som er tatt fra disse dyrene minst 14 dager etter startdatoen 
for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.»

b) I del B skal bokstav b) lyde:

«b) Dyrene har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i minst 
60 dager før oppsamlingen av sæd begynte og mens den pågikk.»

c) I del C skal nr. 2 bokstav b) lyde:

«b) De har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i minst 60 dager 
før oppsamlingen av embryoer/egg begynte og mens den pågikk.» 

__________________________________
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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 9 nr. 1 bokstav 
c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 
og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut av 
restriksjonssonene.

2) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning skal 
forflytning av dyr, deres sæd, egg og embryoer fra 
en driftsenhet, sædstasjon eller et sædsenter i en 
restriksjonssone til en annen driftsenhet, sædstasjon eller 
sædsenter unntas fra utførselsforbudet fastsatt i direktiv 
2000/75/EF, forutsatt at dyrene, deres sæd, egg og 
embryoer oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte artikkel.

3) Som et overgangstiltak fastsettes det i tillegg i artikkel 9a i 
forordning (EF) nr. 1266/2007 at mottakermedlemsstatene 
til og med 31. desember 2009 kan kreve at forflytning av 
visse dyr som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 
nr. 1 i nevnte forordning, skal oppfylle ytterligere vilkår, 
på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de 
entomologiske og epidemiologiske forhold dyr innføres i.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 59, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

4) Den generelle sykdomssituasjonen i Fellesskapet med 
hensyn til blåtunge har blitt betydelig bedre i 2009. 
Viruset finnes imidlertid fortsatt i deler av Fellesskapet.

5) Effekten av tiltakene fastsatt i forordning (EF) nr. 
1266/2007 avhenger dessuten av flere faktorer. Disse 
faktorene omfatter smittebærende arter, klimaforhold og 
oppdrettsforholdene til de mottakelige drøvtyggerne.

6) Overgangstiltaket fastsatt i artikkel 9a i forordning 
(EF) nr. 1266/2007 bør derfor videreføres, ettersom 
sykdomssituasjonen ikke er stabil og er i stadig utvikling. 
Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF) 
nr. 1266/2007 endres «31. desember 2009» til «31. desember 
2010».

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1156/2009

av 27. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2015/EØS/49/30

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

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

________________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 91/629/EØF av 19. november 1991 om 
fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver(3) 
er blitt betydelig endret en rekke ganger(4). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
kodifiseres.

2) De fleste medlemsstater har ratifisert Den europeiske 
konvensjon om beskyttelse av dyr som holdes for 
landbruksformål (produksjonsdyr). Fellesskapet har også 
godkjent denne konvensjonen ved rådsbeslutning 78/923/
EØF(5).

3) Kalver er som levende dyr oppført på listen over varer i 
traktatens vedlegg I.

4) Oppdrett av kalver er en del av virksomheten i landbruket. 
Denne virksomheten utgjør en inntektskilde for en del av 
landbruksbefolkningen.

5) Ulikheter som kan vri konkurransevilkårene, hindrer at 
den felles markedsordning for kalver og kalveprodukter 
virker på en tilfredsstillende måte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 15.1.2009, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) Uttalelse avgitt 11. desember 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 324 av 30.12.2006, s. 26.
(3) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EFT L 323 av 17.11.1978, s. 12.

6) Det er derfor nødvendig å fastsette felles minstestandarder 
for vern av avls- og oppfôringskalver for å sikre en 
rasjonell produksjonsutvikling.

7) Det er vitenskapelig anerkjent at kalver bør holdes i et 
miljø som er tilpasset deres behov som flokkdyr. De bør 
derfor oppdrettes i grupper. Kalver bør, uansett om de 
holdes i grupper eller i egne binger, ha nok plass til å 
røre på seg, ha kontakt med andre storfe og bevege seg 
normalt når de står eller ligger.

8) Det er nødvendig at offentlige myndigheter, produsenter, 
forbrukere og andre holdes underrettet om utviklingen 
på dette området. Kommisjonen bør derfor, på 
grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet, aktivt fortsette den 
vitenskapelige forskningen for å finne fram til det eller de 
oppdrettssystemene som best ivaretar kalvenes velferd. 
Det bør derfor fastsettes et foreløpig tidsrom som gjør det 
mulig for Kommisjonen å gjennomføre denne oppgaven.

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 gitt Kommisjonen(6).

10) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg II 
del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Ved dette direktiv fastsettes minstestandarder for vern av kalver 
som holdes innelukket med henblikk på avl og oppfôring.

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF

av 18. desember 2008

om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/49/31
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Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

1. «kalv» et storfe på opptil seks måneder,

2. «vedkommende myndighet» vedkommende myndighet 
som definert i artikkel 2 nr. 6 i rådsdirektiv 90/425/EØF 
av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll 
ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor 
Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 
marked(1).

Artikkel 3

1. Fra 1. januar 1998 får følgende bestemmelser anvendelse 
på alle nye eller gjenoppbygde driftsenheter og alle driftsenheter 
som tas i bruk etter denne dato:

a) Ingen kalver som er mer enn åtte uker gamle, skal holdes 
i egne binger, med mindre en veterinær bekrefter at 
kalvens helsetilstand eller atferd krever at den isoleres 
for å få behandling. Kalvens binge skal ha en bredde som 
minst tilsvarer kalvens høyde over ryggkammen målt i 
stående stilling, og en lengde som minst tilsvarer kalvens 
kroppslengde målt fra tuppen av mulen til bakerste del av 
tuber ischii (setebeinsknuten), multiplisert med 1,1.

Egne binger for kalver (unntatt de som skal brukes til 
å isolere syke dyr) skal ikke ha massive vegger, men 
perforerte vegger som gjør det mulig for kalvene å se og 
berøre andre kalver.

b) Når kalvene oppdrettes i grupper, skal hver kalv ha et fritt 
gulvareal på minst 1,5 m2 for hver kalv på under 150 kg 
levende vekt, minst 1,7 m2 for hver kalv på 150 kg levende 
vekt eller over, men under 220 kg, og minst 1,8 m2 for hver 
kalv på 220 kg levende vekt eller over.

Bestemmelsene i nr. 1 gjelder imidlertid ikke

a) driftsenheter med færre enn seks kalver,

b) kalver som holdes hos moren for diegivning.

2. Fra 31. desember 2006 får bestemmelsene fastsatt i nr. 1 
anvendelse på alle driftsenheter.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sikre at vilkårene for kalveoppdrett 
er i samsvar med de alminnelige bestemmelsene fastsatt i  
vedlegg I.

Artikkel 5

De alminnelige bestemmelsene i vedlegg I kan endres etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2 for å ta hensyn til den 
vitenskapelige utvikling.

Artikkel 6

Innen 1. januar 2006 skal Kommisjonen framlegge for Rådet 
en rapport utarbeidet på grunnlag av en uttalelse fra Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet om det eller 
de systemene for intensivt oppdrett som ut fra et patologisk, 
avlsteknisk, fysiologisk og atferdsmessig synspunkt oppfyller 
kravene til kalvers velferd, samt om de ulike systemenes 
samfunnsøkonomiske følger, sammen med forslag som bygger 
på rapportens konklusjoner.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal sikre at det foretas kontroller 
under vedkommende myndighets ansvar for å kontrollere at 
bestemmelsene i dette direktiv overholdes.

Disse kontrollene, som kan foretas i forbindelse med kontroller 
for andre formål, skal hvert år omfatte et statistisk representativt 
utvalg av de forskjellige oppdrettssystemene som brukes i hver 
medlemsstat.

2. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 10 nr. 2, fastsette et sett med regler som skal anvendes 
ved gjennomføringen av kontrollene fastsatt i nr. 1 i denne 
artikkel.

3. Hvert annet år, innen siste virkedag i april og første 
gang innen 30. april 1996, skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen om resultatene av de kontrollene som er foretatt 
i løpet av de to foregående år i samsvar med denne artikkel, 
herunder det antall kontroller som er utført i forhold til antall 
driftsenheter på deres territorium.

Artikkel 8

Dyr fra tredjestater skal for å kunne bli importert til Fellesskapet 
følges av et sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i den 
berørte tredjestat, der det attesteres at de har fått en behandling 
som er minst like god som den som i henhold til dette direktiv 
skal gis dyr av fellesskapsopprinnelse.
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Artikkel 9

Veterinærsakkyndige fra Kommisjonen kan, dersom det er 
nødvendig av hensyn til den ensartede gjennomføringen 
av dette direktiv, foreta kontroll på stedet i samarbeid med 
vedkommende myndigheter. I slike tilfeller skal inspektørene 
selv iverksette de særlige hygienetiltak som er nødvendige for 
å utelukke enhver risiko for overføring av sykdommer.

Medlemsstaten på hvis territorium det foretas kontroll, skal 
gi de sakkyndige all bistand som er nødvendig for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver. Kommisjonen skal underrette 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat om 
resultatene av kontrollene.

Vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat skal treffe 
de tiltak som kan vise seg å være nødvendige for å ta hensyn til 
resultatene av kontrollene.

Med hensyn til forbindelsene med tredjestater, får 
bestemmelsene i kapittel III i rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. 
juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater(1) anvendelse.

Alminnelige regler for gjennomføringen av denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i dette 
direktiv.

Artikkel 10

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, nedsatt ved artikkel 58 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. 
januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 
næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 
framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(2).

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

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

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

Artikkel 11

Medlemsstatene kan, samtidig som traktatens alminnelige 
bestemmelser overholdes, på sitt territorium opprettholde eller 
innføre strengere bestemmelser om vern av kalver enn dem som 
er fastsatt i dette direktiv. De skal underrette Kommisjonen om 
alle slike tiltak.

Artikkel 12

Direktiv 91/629/EØF, som endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg II del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg II del B.

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

Artikkel 13

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

Artikkel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2008.

 For Rådet

 M. BARNIER

 President
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VEDLEGG I

1. Materialene som brukes til bygging av lokaler til kalver, særlig binger og utstyr som kalvene kan komme i kontakt 
med, skal ikke være skadelige for kalvene og må kunne rengjøres og desinfiseres grundig.

2. Inntil det blir fastsatt fellesskapsbestemmelser på området, skal strømkretser og elektrisk utstyr installeres i samsvar 
med gjeldende nasjonale regler for å unngå elektrisk støt.

3. Bygningens isolasjon, oppvarming og ventilasjon skal sikre at luftsirkulasjon, støvmengde, temperatur, relativ 
fuktighet og gasskonsentrasjoner holdes på et nivå som ikke er skadelig for kalvene.

4. Alt automatisk eller mekanisk utstyr som har betydning for kalvenes helse og velferd, skal kontrolleres minst én 
gang per dag. Dersom det blir oppdaget feil, skal disse straks utbedres eller, dersom dette er umulig, settes i verk 
tiltak for å verne kalvenes helse og velferd inntil feilen er utbedret, særlig ved å bruke alternative metoder for fôring 
og for å bevare et tilfredsstillende miljø.

Dersom det brukes et kunstig ventilasjonsanlegg, skal det finnes et egnet reservesystem som sikrer tilstrekkelig 
utskifting av luften til å ivareta kalvenes helse og velferd i tilfelle systemet svikter, og det skal finnes et alarmsystem 
som varsler oppdretteren om svikten. Alarmsystemet skal prøves jevnlig.

5. Kalvene skal ikke oppholde seg i mørke hele tiden. For å imøtekomme deres atferdsmessige og fysiologiske behov, 
skal de, idet det tas hensyn til de forskjellige klimatiske forholdene i medlemsstatene, ha en egnet naturlig eller 
kunstig belysning, som i sistnevnte tilfelle minst skal svare til varigheten av den normale naturlige belysning 
mellom kl. 9 og 17. I tillegg skal en egnet lyskilde (fast eller flyttbar) som er sterk nok til at kalvene kan kontrolleres 
når som helst, være tilgjengelig.

6. Alle kalver som holdes innendørs, skal ha tilsyn av eieren eller den person som er ansvarlig for dyrene, minst en 
gang per dag. En kalv som synes å være syk eller skadet, skal omgående gis behandling på egnet måte, og veterinær 
skal rådspørres så raskt som mulig for kalver som ikke reagerer på oppdretterens pleie. Om nødvendig skal syke 
eller skadede kalver isoleres på egnet sted med tørt og behagelig strø.

7. Lokalene skal være bygd på en slik måte at hver kalv kan legge seg ned, hvile, reise seg og holde seg ren uten 
vanskelighet.

8. Kalver skal ikke tjores, med unntak av kalver som holdes i grupper, og som kan tjores i perioder på høyst en time 
når de fôres med melk eller melkeerstatning. Dersom det blir brukt tjor, skal disse ikke påføre kalvene skade, og de 
skal kontrolleres jevnlig og om nødvendig justeres slik at de sitter behagelig. Hvert tjor skal være utformet slik at 
det ikke er risiko for kvelning eller skade og slik at kalvene kan bevege seg i samsvar med nr. 7.

9. Lokaler, båser, utstyr og redskap som brukes til kalver, skal rengjøres og desinfiseres på egnet måte for å forhindre 
krysskontaminering og utvikling av smittebærende organismer. Avføring, urin og uspist eller spilt fôr skal fjernes så 
ofte som mulig for å redusere lukt og forhindre at fluer eller gnagere tiltrekkes.

10. Gulvene skal være jevne, men ikke glatte, for å forhindre at kalvene blir skadet, og de skal være utformet slik at 
kalver som står eller ligger på dem, ikke får skader eller plager. De skal være tilpasset kalvenes størrelse og vekt og 
danne en hard, jevn og stabil overflate. Liggestedet skal være behagelig, rent og tilstrekkelig drenert og skal ikke 
være skadelig for kalvene. Det skal legges ut tilstrekkelig strø til alle kalver som er yngre enn to uker.
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11. Alle kalver skal ha tilgang til fôr som passer til deres alder, vekt og atferdsmessige og fysiologiske behov, for å 
fremme en positiv helsetilstand og velferd. For å sikre dette skal kalvefôret inneholde tilstrekkelig jern til å sikre et 
gjennomsnittlig hemoglobinnivå på minst 4,5 mmol/l, og det skal gis en minste dagsrasjon av fiberholdig fôr hver 
dag til alle kalver som er over to uker gamle, som når kalvene er i alderen åtte til 20 uker gamle, økes fra 50 g til 
250 g per dag. Kalvene skal ikke påsettes munnkurv.

12. Alle kalver skal fôres minst én gang per dag. Dersom kalvene oppdrettes i gruppe og ikke fôres ved hjelp av 
appetittfôring eller et automatisk fôringssystem, skal hver kalv ha tilgang til fôr samtidig som de andre i gruppen.

13. Alle kalver som er mer enn to uker gamle, skal ha tilgang til en tilstrekkelig mengde friskt vann eller være i stand 
til å tilfredsstille sitt væskebehov på annen måte. Når det er svært varmt eller når kalvene er syke, skal friskt 
drikkevann være tilgjengelig til enhver tid.

14. Fôrings- og vanningsutstyret skal være utformet, konstruert, plassert og vedlikeholdt på en slik måte at kalvenes fôr 
og vann forurenses minst mulig.

15. Kalver skal ha råmelk så snart som mulig etter fødselen og i hvert fall innen de første seks levetimene.

_____________
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(nevnt i artikkel 12)

Rådsdirektiv 91/629/EØF
(EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28)

Rådsdirektiv 97/2/EF
(EFT L 25 av 28.1.1997, s. 24)

Kommisjonsvedtak 97/182/EF
(EFT L 76 av 18.3.1997, s. 30)

Rådsforordning (EF) nr. 806/2003
(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1)

Bare vedlegg III nr. 25

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 12)

Direktiv Frist for innarbeiding

91/629/EØF 1. januar 1994

97/2/EF 31. desember 1997
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 91/629/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 og 2 Artikkel 1 og 2

Artikkel 3 nr. 1 —

Artikkel 3 nr. 2 —

Artikkel 3 nr. 3 første ledd Artikkel 3 nr. 1 første ledd

Artikkel 3 nr. 3 annet ledd innledende ordlyd Artikkel 3 nr. 1 annet ledd innledende ordlyd

Artikkel 3 nr. 3 annet ledd første strekpunkt Artikkel 3 nr. 1 annet ledd bokstav a)

Artikkel 3 nr. 3 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 1 annet ledd bokstav b)

Artikkel 3 nr. 3 tredje ledd Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 3 nr. 4 —

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4

Artikkel 5-10 Artikkel 5-10

Artikkel 11 nr. 1 —

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 11

— Artikkel 12

— Artikkel 13

Artikkel 12 Artikkel 14

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II

— Vedlegg III
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 om renrasede 
avlsdyr av storfe(3) er blitt betydelig endret en rekke 
ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
direktivet kodifiseres.

2) Oppdrett av storfe er av svært stor betydning for 
Fellesskapets landbruk, og bruk av renrasede avlsdyr er 
i stor grad en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende 
resultater på dette området.

3) Ulikheter mellom medlemsstatene når det gjelder raser og 
standarder er til hinder for handelen innenfor Fellesskapet. 
Med sikte på å fjerne disse ulikhetene og dermed bidra 
til å øke landbrukets produktivitet på dette området, bør 
handelen med renrasede avlsdyr innenfor Fellesskapet 
liberaliseres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) Uttalelse avgitt 20. oktober 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 15. juli 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8.
(4) Se vedlegg I del A.

4) Medlemsstatene bør ha mulighet til å kreve at det 
framlegges avstamningssertifikater utarbeidet etter en 
fellesskapsframgangsmåte.

5) 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 gitt Kommisjonen(5).

6) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

a) «renraset avlsdyr av storfe» storfe, herunder bøffel, hvis 
foreldre eller besteforeldre er oppført eller registrert i en 
stambok for samme rase, og som selv enten er oppført eller 
registrert med rett til å bli oppført i en slik stambok,

b) «stambok» en bok, et register, en fil eller et datamedium,

i) som føres av en avlsorganisasjon eller et avlslag 
som er offisielt godkjent i medlemsstaten der 
avlsorganisasjonen eller avlslaget ble stiftet, eller av et 
offisielt organ i den berørte medlemsstat, og

(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

RÅDSDIREKTIV 2009/157/EF

av 30. november 2009

om renrasede avlsdyr av storfe

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/49/32
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ii) der renrasede avlsdyr av storfe av en bestemt rase føres 
opp eller registreres med angivelse av avstamning.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal påse at følgende ikke forbys, begrenses 
eller hindres av grunner som gjelder avl:

a) handel med renrasede avlsdyr av storfe innenfor 
Fellesskapet,

b) handel med sæd, egg og embryoer fra renrasede avlsdyr av 
storfe innenfor Fellesskapet,

c) opprettelse av stambøker, forutsatt at de oppfyller vilkårene 
fastsatt i henhold til artikkel 6,

d) godkjenning av avlsorganisasjoner eller avlslag som fører 
stambøker i samsvar med artikkel 6, og

e) med forbehold for rådsdirektiv 87/328/EØF av 18. juni 
1987 om godkjenning av renrasede avlsdyr av storfe for 
avlsformål(1), handel med okser innenfor Fellesskapet med 
sikte på kunstig sædoverføring.

Artikkel 3

Avlsorganisasjoner og avlslag som er offisielt godkjent i en 
medlemsstat, kan ikke motsette seg at renrasede avlsdyr av 
storfe fra andre medlemsstater føres opp i deres stambøker, 
forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i henhold til artikkel 6.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 
organene nevnt i artikkel 1 bokstav b) i) som er offisielt godkjent 
til å føre eller opprette stambøker, og gjøre den tilgjengelig for 
de øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

2. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
artikkel 1 kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2.

Artikkel 5

Ved handel med renrasede avlsdyr av storfe og sæd eller egg og 
embryoer fra slike dyr innenfor Fellesskapet kan medlemsstatene 
kreve at det følger med et avstamningssertifikat som svarer 
til en modell utarbeidet etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 7 nr. 2, særlig når det gjelder avlsprestasjoner.

(1) EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54.

Artikkel 6

Følgende skal fastsettes etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 7 nr. 2.

a) metoder til kontroll av ytelsesevne og metoder til vurdering 
av avlsverdi hos storfe,

b) kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag,

c) kriterier for opprettelse av stambøker,

d) kriterier for oppføring i stambøker,

e) hvilke opplysninger avstamningssertifikatet skal inneholde.

Artikkel 7

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
avlsspørsmål nedsatt ved rådsbeslutning 77/505/EØF av 25. juli 
1977 om nedsettelse av en fast komité for avlsspørsmål(2).

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

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

Artikkel 8

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

Artikkel 9

Direktiv 77/504/EØF, som endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg I del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I del B.

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

Artikkel 10

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

Det får anvendelse fra 2. januar 2010.

(2) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 11.
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Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Rådet

 S. O. LITTORIN

 President

_____________
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VEDLEGG I

Del A

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(nevnt i artikkel 9)

Rådsdirektiv 77/504/EØF
(EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8)

Rådsdirektiv 79/268/EØF
(EFT L 62 av 13.3.1979, s. 5)

Vedlegg I punkt II.A.65 og punkt II.E.6 i tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 64 og s. 85)

Rådsdirektiv 85/586/EØF
(EFT L 372 av 31.12.1985, s. 44)

Bare artikkel 4

Rådsforordning (EØF) nr. 3768/85
(EFT L 362 av 31.12.1985, s. 8)

Bare vedlegget nr. 46

Rådsdirektiv 91/174/EØF
(EFT L 85 av 5.4.1991, s. 37)

Bare artikkel 3

Rådsdirektiv 94/28/EF
(EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66)

Bare artikkel 11

Vedlegg I punkt V.F.I.A.60 i tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 155)

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003
(EFT L 122 av 16.5.2003, s. 36)

Bare vedlegg III nr. 23

Rådsdirektiv 2008/73/EF
(EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40)

Bare artikkel 2

Del B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 9)

Direktiv Frist for innarbeiding

77/504/EØF 1. januar 1979, med unntak av artikkel 7.

Med hensyn til artikkel 7 skal medlemsstatene følge den artikkelen på hvert enkelt 
punkt fra samme tidspunkt som de skal følge tilsvarende bestemmelser som får 
anvendelse på handel innenfor Fellesskapet, særlig de beslutninger som treffes 
fortløpende i henhold til artikkel 6.

85/586/EØF 1. januar 1986

91/174/EØF 31. desember 1991

94/28/EF 1. juli 1995

2008/73/EF 1. januar 2010
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VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Direktiv 77/504/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 bokstav a) Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 1 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 1 bokstav b) i) og ii)

Artikkel 2 første ledd første til femte strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)-e)

Artikkel 2 annet ledd —

Artikkel 3 —

Artikkel 4 Artikkel 3

Artikkel 4a Artikkel 4

Artikkel 5 Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 1 første til femte strekpunkt Artikkel 6 bokstav a)-e)

Artikkel 6 nr. 2 —

Artikkel 8 nr. 1 og 2 Artikkel 7 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 3 —

— Artikkel 8

Artikkel 9 —

— Artikkel 9

— Artikkel 10

Artikkel 10 Artikkel 11

— Vedlegg I

— Vedlegg II
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(1), særlig 
artikkel 24 nr. 2 fjerde ledd og artikkel 10,

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(2), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2007/268/EF(3) fastsetter retnings-
linjer for gjennomføringen av overvåkingsprogrammer 
i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa 
hos fjørfe og viltlevende fugler. Retningslinjene 
inneholder bestemmelser om innsending av resultater av 
laboratorieprøver til Fellesskapets referanselaboratorium 
for aviær influensa.

2) Etter at vedtak 2007/268/EF ble vedtatt, har Kommisjonen 
introdusert et direktekoplet system for rapportering 
av laboratorieresultater fra overvåking av fjørfe og 
viltlevende dyr. Systemet bør benyttes i forbindelse med 
rapporteringsforpliktelsene fastsatt i vedtak 2007/268/EF.

3) I tillegg forutsetter vedtak 2007/268/EF at alle positive 
serologiske funn skal bekreftes av de nasjonale laboratoriene 
for aviær influensa ved hemagglutinasjonshemmingsprøve 
der det brukes utvalgte stammer levert av Fellesskapets 
referanselaboratorium for aviær influensa. Stammer 
som benyttes til å bekrefte aviær influensa av undertype 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 10.6.2009, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
(2) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(3) EUT L 115 av 3.5.2007, s. 3.

H5 bør erstattes med andre stammer som kan oppnå 
samme diagnostiseringsparametrer på en raskere og mer 
kostnadseffektiv måte.

4) Vedtak 2007/268/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2007/268/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) i del A, avsnitt A2, skal nr. 4 lyde:

«4. Vedkommende myndighet skal sikre at alle 
positive og negative resultater av både serologiske 
og virologiske laboratorieundersøkelser fra 
overvåkingen rapporteres til Kommisjonen 
via Kommisjonens direktekoplede system. 
Resultatene må rapporteres hver tredje måned og 
legges inn i det direktekoplede systemet innen 
fire uker etter utgangen av tremånedersperioden.»

b) i del B skal nr. 2 lyde:

«2.  Fellesskapets referanselaboratorium skal skaffe 
til veie særlige protokoller som skal følge med 
ved oversending av prøver og diagnostisk 
materiale til Fellesskapets referanselaboratorium. 
Det må sikres en god informasjonsutveksling 
mellom fellesskapets referanselaboratorium 
og det nasjonale laboratorium. Fellesskapets 
referanselaboratorium skal gi teknisk bistand og 
ha et utvidet lager av diagnosereagenser.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juni 2009

om endring av vedtak 2007/268/EF om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i 
medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler

[meddelt under nummer K(2009) 4228]

(2009/437/EF)(*)

2015/EØS/49/33
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c) i del D skal nr. 3 lyde:

«3.  Alle positive serologiske funn skal 
bekreftes av de nasjonale laboratoriene ved 
hemagglutinasjonshemmingsprøve der det 
brukes utvalgte stammer levert av Fellesskapets 
referanselaboratorium:

a) for undertype H5:

i) En første undersøkelse med krikkand/
England/7894/06 (H5N3),

ii) Analyse av alle positive prøver med 
kylling/Skottland/59(H5N1) for å 
utelukke antistoffer som kryssreagerer 
med N3,

b) for undertype H7:

i) En første undersøkelse med kalkun/
England/647/77 (H7N7),

ii) Analyse av alle positive prøver med 
«African Starling»/983/79 (H7N1) for 
å utelukke antistoffer som kryssreagerer 
med N7,

2. i vedlegg II, del A, avsnitt A2, skal nr. 3 lyde:

«3.  Vedkommende myndighet skal sikre at alle positive og 
negative resultater av både serologiske og virologiske 
laboratorieundersøkelser fra overvåkingen rapporteres 
til Kommisjonen via Kommisjonens direktekoplede 
system. Resultatene må rapporteres hver tredje måned 
og legges inn i det direktekoplede systemet innen fire 
uker etter utgangen av tremånedersperioden.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar av desse kan verte godkjende som offisielt frie 
for bovin brucellose hjå storfebuskapar, på det vilkåret at 
visse krav i direktivet er stetta.

2) Listene over medlemsstatar og regionar i medlemsstatar 
som er godkjende som frie for bovin brucellose, er 
førde opp i kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 
2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(2).

3) Irland og Polen har lagt fram for Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 
64/432/EØF er stetta for heile territoriet, slik at desse 
medlemsstatane kan verte godkjende som offisielt frie for 
bovin brucellose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 6.8.2009, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Irland og Polen har lagt fram, bør heile territoriet til desse 
medlemsstatane godkjennast som medlemsstatar som er 
offisielt frie for bovin brucellose.

5) Portugal har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til øyane Faial og Santa Maria i det autonome 
området Azorane med sikte på at desse øyane kan verte 
godkjende som område i Portugal som er offisielt frie for 
bovin brucellose.

6) I tillegg har Spania sendt over til Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 64/432/
EØF er stetta med omsyn til provinsane Santa Cruz de 
Tenerife og Las Palmas med sikte på at desse provinsane 
kan verte godkjende som regionar i Spania som er offisielt 
frie for bovin brucellose.

7) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Portugal og Spania har lagt fram, bør dei øyane 
og provinsane som det gjeld, godkjennast som regionar 
i desse medlemsstatane som er offisielt frie for bovin 
brucellose.

8) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. august 2009

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse medlemsstatar og regionar i 
medlemsstatar er offisielt frie for bovin brucellose

[meldt under nummeret K(2009) 6086]

(2009/600/EF)(*)

2015/EØS/49/34
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________



27.8.2015 Nr. 49/203EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EØF skal lyde:

«VEDLEGG II

KAPITTEL 1

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Den tsjekkiske republikken

DK Danmark

DE Tyskland

IE Irland

FR Frankrike

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

I Italia:

– regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia og Rimini,

– regionen Friuli-Venezia Giulia,

– regionen Lazio: provinsen Rieti,

– regionen Liguria: provinsane Imperia og Savona,

– regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio og Varese,

– regionen Marche,

– regionen Piemonte,

– regionen Puglia: provinsen Brindisi,

– regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari,

– regionen Toscana,

– regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento,

– regionen Umbria: provinsane Perugia og Terni,

– regionen Veneto.
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I Portugal:

– det autonome området Azorane: øyane Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico og Santa Maria.

I Spania:

– provinsen Santa Cruz de Tenerife,

– provinsen Las Palmas.

I Det sameinte kongeriket:

– Storbritannia: England, Skottland og Wales».

________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA-laboratoriet i Nancy), Frankrike, peikt ut til å 
vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er naudsynte 
for standardisering av serologiske prøver med sikte på å 
kontrollere verknaden av rabiesvaksinar.

2) I det nemnde vedtaket er det òg fastsett at AFSSA-
laboratoriet i Nancy skal sende over til Kommisjonen 
lista over dei fellesskapslaboratoria som skal godkjennast 
til å utføre desse serologiske prøvene. Følgjeleg nyttar 
AFSSA-laboratoriet i Nancy dei dugleiksprøvingane 
som er fastlagde for å vurdere kva laboratorium som kan 
godkjennast for utføring av dei serologiske prøvene.

3) Ved kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 
om godkjenning av laboratorium som skal kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande 
husdyr(2) vart det fastsett ei liste over godkjende 
laboratorium i medlemsstatane på grunnlag av resultata

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 6.8.2009, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(2) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30.

  av dei dugleiksprøvene som AFSSA-laboratoriet i Nancy 
har sendt over.

4) Tyskland har bede om at eitt laboratorium skal strykast 
frå den lista over godkjende laboratorium som er førd opp 
i vedlegg I til vedtak 2004/233/EF, med omsyn til postane 
for den medlemsstaten.

5) Vedlegg I til vedtak 2004/233/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2004/233/EF går post nr. 3 for Tyskland 
ut.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. august 2009

om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til postane for Tyskland i lista over 
laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 

kjøtetande husdyr

[meldt under nummeret K(2009) 6105]

(2009/601/EF)(*)

2015/EØS/49/35
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett reglar som skal 
nyttast på handel med storfe og svin innanfor Fellesskapet. 
I artikkel 9 i det direktivet er det fastsett kriterium for 
godkjenning av obligatoriske nasjonale program for 
motkjemping av visse smittsame sjukdommar, medrekna 
pseudorabies.

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) 
er det fastsett tilleggsgarantiar for flytting av svin 
mellom medlemsstatar. Desse garantiane er knytte til 
klassifiseringa av medlemsstatar etter kva sjukdomsstatus 
dei har.

3) Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF inneheld ei liste over 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar der det 
er sett i verk godkjende program for motkjemping av 
pseudorabies.

4) Det sameinte kongeriket har sendt inn underlagsdokument 
til Kommisjonen som syner statusen til Nord-Irland 
med omsyn til pseudorabies. Eit nasjonalt program for 
motkjemping av pseudorabies er vorte gjennomført i 
fleire år.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 21.8.2009, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 59 av 4.3.2008, s. 19.

5) Kommisjonen har undersøkt den dokumentasjonen som 
medlemsstaten har sendt inn og funne at det nasjonale 
programmet for motkjemping av pseudorabies i Nord-
Irland er i samsvar med dei kriteria som er fastsette i 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. Nord-Irland bør 
difor førast opp i lista i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF.

6) Vedtak 2008/185/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. august 2009

om endring av vedtak 2008/185/EF med omsyn til posten for Nord-Irland i lista over regionar der 
det er sett i verk eit godkjent nasjonalt program for motkjemping av pseudorabies

[meldt under nummeret K(2009) 6394]

(2009/621/EF)(*)

2015/EØS/49/36
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Alle regioner

ES Spania Territoriet til de autonome områdene Galicia, País Vasco, Asturias, 
Cantabria, Navarra, La Rioja

Territoriet til provinsene León, Zamora, Palencia, Burgos, 
Valladolid og Ávila i det autonome området Castilla y León

Territoriet til provinsen Las Palmas på Kanariøyene

HU Ungarn Alle regioner

IT Italia Provinsen Bolzano

UK Det forente kongerike Alle regioner i Nord-Irland»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A kapittel I nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar av medlemsstatar kan verte godkjende som 
offisielt frie for bovin tuberkulose hjå storfebuskapar, på 
det vilkåret at visse krav i direktivet er stetta.

2) Listene over medlemsstatar og regionar i medlemsstatar 
som er godkjende som frie for bovin tuberkulose, er 
førde opp i kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 
2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt 
frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 
leukose(2).

3) Det sameinte kongeriket har lagt fram for Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 64/432/
EØF er stetta for heile territoriet til Skottland, slik at 
denne regionen i Det sameinte kongeriket kan verte 
godkjend som offisielt fri for bovin tuberkulose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 16.10.2009, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Det sameinte kongeriket har lagt fram, bør heile territoriet 
til Skottland godkjennast som ein region i Det sameinte 
kongeriket som er offisielt fri for bovin tuberkulose.

5) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. oktober 2009.

 For Kommmisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. oktober 2009

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Skottland er offisielt fri for bovin 
tuberkulose

[meldt under nummeret K(2009) 7790]

(2009/761/EF)(*)

2015/EØS/49/37
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VEDLEGG

Kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF skal lyde:

«KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose

I Italia:

– regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– regionen Emilio-Romagna,

– regionen Friuli-Venezia Giulia,

– regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio,

– regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno,

– regionen Piemonte: provinsane Novara, Verbania og Vercelli,

– regionen Sardinia: provinsen Oristano,

– regionen Toscana: provinsane Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia og Siena,

– regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento,

– regionen Veneto.

I Det sameinte kongeriket:

– Storbritannia: Skottland.»

_________________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA-laboratoriet i Nancy), Frankrike, peikt ut til å 
vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er naudsynte 
for standardisering av serologiske prøver med sikte på å 
kontrollere verknaden av rabiesvaksinar.

2) I vedtak 2000/258/EF er det fastsett at AFSSA-
laboratoriet i Nancy skal sende over til Kommisjonen 
lista over dei fellesskapslaboratoria som skal godkjennast 
til å utføre desse serologiske prøvene. Følgjeleg nyttar 
AFSSA-laboratoriet i Nancy dei dugleiksprøvingane 
som er fastlagde for å vurdere kva laboratorium som kan 
godkjennast for utføring av dei serologiske prøvene.

3) I kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 
om godkjenning av laboratorium som skal kontrollere  
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande 
husdyr(2) vart det utarbeidd ei liste over godkjende 
laboratorium i medlemsstatane på grunnlag av resultata 
av dei dugleiksprøvene som AFSSA-laboratoriet i Nancy 
har sendt over. Danish Institute for Food and Veterinary 
Research er for tida  ført opp i vedlegg I til det vedtaket.

4) Som følgje av endringar i forvaltinga av det laboratoriet, 
som ikkje har nokon innverknad på ytinga eller vurderinga 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2009, s. 58, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(2) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30.

 og godkjenninga av laboratoriet, har Danmark sendt inn 
ein søknad om å endre namnet og kontaktopplysningane 
til laboratoriet.

5) Vedtak 2004/233/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2004/233/EF skal posten for Danmark 
lyde:

«(DK) DanmarK

Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of 
Denmark)
Veterinærinstituttet (National Veterinary Institute)
Lindholm
4771 Kalvehave
DANMARK
Tlf.: +4535886000
Telefaks: +4535887901
E-post: vet@vet.dtu.dk»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. oktober 2009

om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til posten for Danmark i lista over 
laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 

kjøtetande husdyr

[meldt under nummeret K(2009) 7951]

(2009/779/EF)(*)

2015/EØS/49/38
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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 artikkel 87 nr. 3, og —

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til 
kontrolltiltak som skal anvendes i tilfelle et utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak med 
sikte på å øke vedkommende myndigheters og landbrukets 
bevissthet og beredskap når det gjelder nevnte sykdom.

2) I henhold til artikkel 65 i direktiv 2003/85/EF skal 
medlemsstatene påse at levende munn- og klovsykevirus 
for forskning, diagnostisering eller produksjon håndteres 
bare i de godkjente laboratoriene som er oppført i 
vedlegg XI, og drives minst i samsvar med standardene 
for biosikkerhet fastsatt i vedlegg XII til nevnte direktiv.

3) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF inneholder 
en liste over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å 
håndtere levende munn- og klovsykevirus for forsknings- 
og diagnostiseringsformål. Del B i nevnte vedlegg 
inneholder en liste over laboratorier som håndterer 
virusantigen under vaksineproduksjon.

4) Frankrike har offisielt underrettet Kommisjonen om 
at ett av deres nasjonale referanselaboratorier og et 
vaksineproduksjonslaboratorium ikke lenger anses 
å overholde standardene for biosikkerhet fastsatt i 
artikkel 65 bokstav d) i direktiv 2003/85/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 2.12.2009, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

5) Nederland har offisielt underrettet Kommisjonen 
om ytterligere ett navnebytte på deres nasjonale 
diagnoselaboratorium med tillatelse til å håndtere levende 
munn- og klovsykevirus, og at det private foretaket 
«Lelystad Biologicals BV, Lelystad» har overtatt den 
delen av det tidligere Central Institute for Animal Disease 
Control (CIDC-Lelystad) som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus for vaksineproduksjon.

6) Listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF må derfor endres.

7) I nr. 1 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF fastsettes 
standarder for biosikkerhet for laboratorier som håndterer 
levende munn- og klovsykevirus. Der heter det at slike 
laboratorier minst skal oppfylle minstekravene fastsatt 
i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» — Den 
europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsyke — 26. sesjon, Roma, april 1985, som endret i 
1993.

8) I henhold til nr. 1 i vedlegg XV til direktiv 2003/85/EF 
skal alle nasjonale laboratorier som håndterer levende 
munn- og klovsykevirus, arbeide under de strenge 
sikkerhetsvilkårene fastsatt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon, Roma, 1993.

9) I henhold til nr. 7 i vedlegg XVI til direktiv 2003/85/
EF skal dessuten Fellesskapets referanselaboratorium 
arbeide i samsvar med anerkjente vilkår for streng 
sykdomssikkerhet som angitt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
april 1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon til Den europeiske kommisjon for bekjempelse 
av munn- og klovsyke 1993, nevnt i vedlegg XII til 
nevnte direktiv.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. november 2009

om endring av vedlegg XI, XII, XV og XVI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over, og 
minstestandarder for sikkerhet ved, laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og 

klovsykevirus

[meddelt under nummer K(2009) 9094]

(2009/869/EF)(*)

2015/EØS/49/39
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10) Etter et utbrudd av munn- og klovsyke i en medlemsstat 
i 2007 som hadde sammenheng med utslipp av 
munn- og klovsykevirus fra et laboratorium, ble disse 
«minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» (standarder for 
biosikkerhet) endret. Etter drøftelser med medlemsstatene 
om standardene for biosikkerhet innenfor rammen av Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, ble 
den endrede versjonen av disse standardene vedtatt på 
Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- 
og klovsykes 38. sesjon den 29. april 2009(1), og den 
finnes i rapporten fra den 38. sesjon til Den europeiske 
kommisjon for bekjempelse av munn- og klovsyke, 
Roma, 28-30. april 2009 (heretter kalt «rapporten»). Den 
erstatter standardene for biosikkerhet som ble fastsatt i 
1985, som endret i 1993. Vedlegg XII, XV og XVI til 
direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

11) Direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

(1) Report of the 38 General Session of the European Commission for the 
control of foot-and-mouth disease, Rome 28-30 April 2009, Tillegg 10, 
s. 82, tilgjengelig på: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/
SecurityStandards_2009.pdf

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg XI, XII, XV og XVI til direktiv 2003/85/EF endres i 
samsvar med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg XI, XII, XV og XVI gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) i del A skal oppføringen for Frankrike lyde:

«FR Frankrike Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire 
d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-
Alfort

Frankrike»

b) i del A skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad) Nederland»

c) i del B utgår følgende oppføring for Frankrike:

«FR Frankrike Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon»

d) i del B skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Lelystad Biologicals BV, Lelystad Nederland»

2. I vedlegg XII skal nr. 1 lyde:

«1. Laboratoriene og virksomhetene som håndterer levende munn- og klovsykevirus, skal minst oppfylle 
minstekravene fastsatt i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in vitro 
og in vivo» i tillegg 10 til rapporten vedtatt av Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsykes 38. sesjon i Roma 29. april 2009 (standarder for biosikkerhet).»

3. I vedlegg XV skal nr. 1 lyde:

«1. Alle nasjonale laboratorier som håndterer levende munn- og klovsykevirus skal minst overholde standardene 
for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i vedlegg XII»

4. I vedlegg XVI skal nr. 7 lyde:

«7. Fellesskapets referanselaboratorium skal minst overholde standardene for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i 
vedlegg XII»

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 16 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med storfe 
innenfor Unionen, og i direktivets kapittel II fastsettes de 
diagnostiske prøvene for enzootisk bovin leukose som 
skal brukes til å bekjempe og utrydde denne sykdommen, 
og for overvåking og kontroll, samt for å etablere og 
bevare en besetnings status som offisielt fri for enzootisk 
bovin leukose, og de sertifikatene som kreves for handel 
med storfe innenfor unionen.

2) I henhold til kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EØF skal enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp 
av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) med et 
antigen som er standardisert i forhold til det offisielle 
EU-standardserumet (EI-serum), eller ved hjelp av en 
enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som er standardisert 
i forhold til E4-serum. Begge standardserumene leveres av 
Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.

3) Et nytt standardserum for enzootisk bovin leukose 
(E05-serum) er nylig blitt utviklet av Verdens 
dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for 
enzootisk bovin leukose i Tyskland (Friedrich-Loeffler-
Institut) i samarbeid med OIEs referanselaboratorier i 
Det forente kongerike (Veterinary Laboratories Agency) 
og Polen (National Veterinary Research Institute), etter 
å ha vært gjenstand for en ringprøving blant de nevnte 
laboratorier. E05-serumet er blitt validert i forhold til 
EI- og E4-serumet med ulike AGID- og ELISA-prøver, 
og deretter oppført som et godkjent OIE-standardserum 
i del B(2) i kapittel 2.4.11 i OIEs håndbok for landdyr,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

  sjette utgave, 2008. Dette serumet er tilgjengelig fra 
OIEs referanselaboratorium for enzootisk bovin leukose 
i Tyskland.

4) I tillegg har Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske 
Universitet underrettet Kommisjonen om at det ikke 
lenger kan oppfylle sine forpliktelser når det gjelder 
levering av standardserumene som for øyeblikket er 
omhandlet i kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EEC.

5) Vedkommende myndighet i Tyskland og Friedrich-
Loeffler-Institut har godtatt å bli leverandør av E05-
serumet, som derfor blir Den europeiske unions nye 
offisielle standardserum for enzootisk bovin leukose.

6) Direktiv 64/432/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF erstattes med 
teksten i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 15. desember 2009

om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til diagnostiske prøver for 
enzootisk bovin leukose

[meddelt under nummer K(2009) 9951]

(2009/976/EU)(*)

2015/EØS/49/40
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VEDLEGG

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF skal lyde:

«KAPITTEL II

PRØVER FOR Å PÅVISE ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE

Enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) som beskrevet i avsnitt A og B 
nedenfor, eller ved en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som beskrevet i avsnitt C nedenfor. Immundiffusjonsprøven 
på agar er forbeholdt prøver på enkeltdyr. Dersom det gjøres en velbegrunnet innsigelse mot prøveresultatene, skal det 
utføres en tilleggskontroll ved hjelp av en immundiffusjonsprøven på agar.

AGID- og ELISA-prøvene skal standardiseres i forhold til E05-serumet, som skal være det offisielle EU-standardserumet, 
som leveres av:

Friedrich-Loeffler-Institut
Federal Research Institute for Animal Health (Bundesforchungsinstitut für Tiergesundheit)
OIE Reference Laboratory for Enzootic Bovine Leukosis (EBL)
Südufer 10
17493 Greifswald — Insel Riems
Tyskland

A. Immundiffusjonsprøve på agar for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Det antigenet som skal brukes i prøven, skal inneholde glykoproteiner fra bovint leukosevirus. Antigenet skal 
standardiseres i forhold til E05-serumet.

2. De statlige instituttene, de nasjonale referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som i samsvar med 
artikkel 6a er utpekt til å samordne standarder og diagnostiske metoder for prøver til påvisning av enzootisk 
bovin leukose, skal være ansvarlige for at standardantigenet til laboratoriebruk kalibreres i forhold til E05-
serumet.

3. Standardantigener til laboratoriebruk skal minst én gang årlig sendes til de statlige instituttene, de nasjonale 
referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som er utpekt i samsvar med artikkel 6a, for å prøves 
mot E05-serumet. I tillegg til denne standardiseringen kan det antigenet som brukes, kalibreres i samsvar med 
metoden som er beskrevet i del B.

4. Prøvens reagenser skal bestå av:

a) antigen: antigenet skal inneholde særskilte glykoproteiner fra enzootisk bovint leukosevirus som er blitt 
standardisert i forhold til E05-serumet,

b) det serum som skal prøves,

c) et kjent positivt kontrollserum,

d) agarose:

– 0,8 % agar,

– 8,5 % NaCl,

– 0,05 M Tris-buffer, pH 7,2,

– 15 ml av agaren skal helles i en petriskål med diameter 85 mm slik at agardybden blir på 2,6 mm.

5. I agaren skal det skjæres ut sju fuktfrie hull helt til skålens bunn; hullene skal danne et mønster med et hull i 
midten og seks hull i en sirkel rundt det.

Midthullets diameter: 4 mm

De ytre hullenes diameter: 6 mm

Avstanden mellom det midtre og de ytre hull: 3 mm
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6. Midthullet fylles med standardantigen. Ytre hull nr. 1 og 4 (se avsnitt B nr. 3) fylles med det kjente positive 
serumet og hull nr. 2, 3, 5 og 6 med de sera som skal prøves. Hullene skal fylles inntil menisken forsvinner.

7. De mengdene som oppnås, er følgende:

– antigen: 32 μl,

– kontrollserum: 73 μl,

– serum som skal prøves: 73 μl.

8. Inkubasjonstiden skal være 72 timer i romtemperatur (20-27 °C) i et fuktig, lukket kammer.

9. Prøven kan avleses etter 24 og 48 timer, men det kan ikke oppnås noe endelig resultat før etter 72 timer:

a) det serumet som skal prøves, er positivt dersom det danner en særskilt utfellingslinje med antigenet for 
bovint leukosevirus og danner en helt identisk linje med kontrollserumet,

b) det serumet som skal prøves, er negativt dersom det ikke danner en særskilt utfellingslinje med antigenet 
for bovint leukosevirus og dersom det ikke bøyer av kontrollserumets linje,

c) reaksjonen kan ikke anses som sikker dersom den:

i) bøyer av kontrollserumets linje mot hullet med antigenet for bovint leukosevirus uten å danne en 
synlig utfellingslinje med antigenet, eller

ii) verken kan tolkes som negativ eller positiv.

Dersom reaksjonen er tvilsom, kan prøven gjentas med konsentrert serum.

10. Hullene kan danne et annet mønster dersom E05-serum fortynnet i forholdet 1:10 i negativt serum kan påvises 
som positivt.

B. Metode for standardisering av antigen

1. Nødvendige løsninger og materialer:

a) 40 ml 1,6 % agarose i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

b) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:10 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

c) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:5 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

d) fire petriskåler av plast med en diameter på 85 mm,

e) en gelbor med en diameter på 4-6 mm,

f) et referanseantigen,

g) det antigen som skal standardiseres,

h) et vannbad (56 °C).

2. Framgangsmåte

Agarosen (1,6 %) oppløses i Tris/HCl buffer ved forsiktig oppvarming til 100 °C. Den settes i et vannbad på 
56 °C i ca. 1 time. Fortynningene med bovint leukoseserum settes også i vannbad på 56 °C.

Deretter blandes 15 ml av agaroseløsningen som holder 56 °̊C, med 15 ml bovint leukoseserum (1:10), dette 
ristes raskt og helles i to petriskåler, 15 ml i hver. Framgangsmåten gjentas med det bovine leukoseserumet 
med en fortynning på 1:5.
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Når agarosen er blitt hard, lages det huller i den på følgende måte: 

 

3. Tilsetting av antigen

a) Petriskål 1 og 3:

i) hull A — ufortynnet referanseantigen,

ii) hull B — referanseantigen, fortynning 1:2,

iii) hull C og E — referanseantigen,

iv) hull D — ufortynnet antigen som skal prøves,

b) Petriskål 2 og 4:

i) hull A — ufortynnet antigen som skal prøves,

ii) hull B — antigen som skal prøves, fortynning 1:2,

iii) hull C — antigen som skal prøves, fortynning 1:4,

iv) hull D — antigen som skal prøves, fortynning 1:8.

4. Tilleggsveiledning

a) Forsøket skal utføres med to serumfortynninger (1:5 og 1:10) for å oppnå størst mulig utfelling.

b) Dersom utfellingsdiameteren er for liten for begge fortynningene, må serumet fortynnes enda mer.

c) Dersom utfellingsdiameteren er for stor for begge fortynningene, og dersom den forsvinner, må det velges et serum som er mindre 
fortynnet.

d) Agarosens sluttkonsentrasjon skal være 0,8 %, og seraenes sluttkonsentrasjon henholdsvis 5 % og 10 %.
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e) Skriv inn diametermålene i følgende koordinatsystem. Den fortynningen som skal brukes, er den hvor 
diameteren er den samme for det antigenet som skal undersøkes, som for referanseantigenet.

C. Enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Følgende materialer og reagenser skal benyttes:

a) mikroplater, skåler eller andre former for fast fase,

b) antigenet bindes til den faste fasen med eller uten bruk av polyklonale eller monoklonale oppfangende 
antistoffer. Dersom antigenet påføres direkte på den faste fasen, må alle prøver som skal undersøkes og 
som har gitt positive reaksjoner, undersøkes på nytt mot kontrollantigenet. Kontrollantigenet bør være 
identisk med antigenet, bortsett fra at det ikke inneholder antigenene for bovint leukosevirus. Dersom 
oppfangende antistoffer påføres den faste fasen, skal antistoffene ikke reagere med andre antigener enn 
antigenene for bovint leukosevirus.

c) den biologiske væsken som skal undersøkes,

d) en tilsvarende positiv og negativ kontroll,

e) konjugat,

f) et substrat som er tilpasset det enzymet som blir brukt,

g) en stoppeløsning om nødvendig,

h) løsninger til fortynning av de prøvene som skal undersøkes, til framstilling av reagenser og til vask,

i) et avlesingssystem som egner seg til det substratet som blir brukt.
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2. Standardisering av prøven og prøvens følsomhet

ELISA-prøven skal være så følsom at E05-serumet reagerer positivt når det fortynnes ti ganger (serumprøver) 
eller 250 ganger (melkeprøver) mer enn den fortynningen som fås ved samleprøver. Når prøver (serum og 
melk) undersøkes separat, skal E05-serumet, som fortynnes i forholdet 1:10 (i negativt serum) eller 1:250 (i 
negativ melk), reagere positivt når det undersøkes i den samme fortynning som brukes for prøver på enkeltdyr. 
Instituttene oppført i avsnitt A nr. 2 har ansvar for kvalitetskontrollen med ELISA-metoden og skal særlig for 
hvert parti fastsette hvor mange prøver som skal inngå i en samleprøve på grunnlag av titeret som oppnås med 
E05-serum.

3. Vilkår for å benytte ELISA-prøven for å påvise enzootisk bovin leukose

a) ELISA-metoden kan brukes på en prøve av serum eller melk

b) Dersom ELISA-metoden brukes for å utstede et sertifikat i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav c), 
eller for å etablere og bevare en besetningsstatus i samsvar med vedlegg D kapittel I, skal serum- eller 
melkeprøvene blandes på en slik måte at prøvene som skal undersøkes, med sikkerhet kan spores tilbake 
til det enkelte dyret i blandingen. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på prøver fra enkeltdyr.

c) Dersom ELISA-prøver brukes på en samleprøve av melk, skal denne prøven tas fra melk som er samlet 
inn fra en besetning der minst 30 % av kuene er i laktasjon. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på 
serum- eller melkeprøver fra enkeltdyr.»

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Når det gjelder fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre 
sjødyr, viser nye opplysninger om forekomsten av samlet 
arseninnhold (summen av organisk og uorganisk arsen), 
framlagt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, 
at det er nødvendig å øke visse grenseverdier for samlet 
arseninnhold. Biprodukter fra fiskefileteringsindustrien er 
verdifullt råstoff til produksjon av fiskemel og fiskeolje til 
bruk i fôrblandinger, særlig fiskefôr.

3) Økningen av grenseverdiene for samlet arseninnhold i 
fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre sjødyr, og i 
fiskefôr, innebærer ikke noen endring av grenseverdiene 
for uorganisk arsen. Ettersom de skadevirkninger som 
arsen kan ha på dyrs og menneskers helse avgjøres 
av den uorganiske bestanddelen i en fôrvare eller et 
næringsmiddel, og de uorganiske arsenforbindelsene 
viser et meget lavt toksisk potensial(2), har de økte 
grenseverdiene for samlet arseninnhold ingen betydning 
for vernet av dyrs og menneskers helse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2009, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 13.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(2) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om kvikksølv 
som uønsket stoff i fôrvarer. The EFSA Journal (2005) 180, s. 1-35.

4) I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjelder grenseverdien 
for arsen det samlede arseninnholdet, ettersom det ikke 
finnes noen standardisert rutinemetode for analyse 
av uorganisk arsen. Men i tilfeller der vedkommende 
myndigheter anmoder om en analyse av innholdet av 
uorganisk arsen, er det i nevnte vedlegg fastsatt en 
grenseverdi for uorganisk arsen.

5) Ettersom ekstraksjonsmetoden i noen tilfeller har stor 
betydning for analyseresultatet for samlet arseninnhold, 
bør det spesifiseres en referanseframgangsmåte for 
ekstraksjon som skal brukes ved offentlig kontroll.

6) Opplysninger fra vedkommende myndigheter og berørte 
organisasjoner viser et betydelig innhold av arsen i 
tilsetningsstoffer som tilhører den funksjonelle gruppen 
forbindelser av mikronæringsstoffer, som er godkjent 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003(3). Det bør fastsettes en grenseverdi 
for arsen i disse tilsetningsstoffene for å verne dyrs og 
menneskers helse.

7) Når det gjelder teobromin, fastslo Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i 
sin uttalelse av 10. juni 2008(4) at de nåværende 
grenseverdiene for teobromin muligens ikke sikrer 
fullstendig vern for visse dyrearter. Den påpekte mulige 
skadevirkninger på svin, hunder og hester, samt på 
melkekyrs melkeproduksjon. Det bør derfor fastsettes 
lavere grenseverdier.

8) Når det gjelder alkaloider i Datura sp., fastslo EFSA 
i sin uttalelse av 9. april 2008(5) at tropanalkaloider 
forekommer i alle typer Datura sp., og at grenseverdiene 
for Datura stramonium L., som fastsatt i vedlegg I til 
direktiv 2002/32/EF, derfor bør utvides til å omfatte alle 
typer Datur sp for å verne dyrs, særlig svins, helse.

9) Når det gjelder ricinus (fra Ricinus communis L.), fastslo 

(3) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(4) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om teobromin 
som uønsket stoff i fôrvarer. EFSA Journal (2008) 725, s. 1-66.

(5) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer 
i næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om 
tropanalkaloider (fra Datura sp.) som uønskede stoffer i fôrvarer. EFSA 
Journal (2008) 691, s. 1-55.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/141/EF

av 23. november 2009

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til 
grenseverdier for arsen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. og 

Abrus precatorius L.(*)

2015/EØS/49/41
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EFSA i sin uttalelse av 10. juni 2008(1) at på grunn av 
de lignende giftvirkningene av toksinene fra Ricinus 
communis L. (ricin), Croton tiglium L. (crotin) og Abrus 
precatorius L. (abrin), bør grenseverdiene for Ricinus 
communis L., som fastsatt i vedlegg I til direktiv 2002/32/
EF, også få anvendelse på Croton tiglium L. og Abrus 
precatorius L., hver for seg eller samlet.

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

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. juli 2010 sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

(1) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om ricinus 
(fra Ricinus communis) som uønskede stoffer i fôrvarer. EFSA Journal 
(2008) 726, s. 1-38.

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.

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, 23. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

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

1.  Ny rad 1, Arsen, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«1.  Arsen(*)(**) Fôrmidler, med unntak av: 2

—  mel av gress, av tørket luserne 
og av tørket kløver, samt tørket 
sukkerbetemasse og tørket melasse av 
sukkerbetemasse

4

—  palmekjerneekspeller 4(***)

—  fosfater og kulsur algekalk 10

—  kalsiumkarbonat 15

—  magnesiumoksid 20

—  fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller 
andre sjødyr, herunder fisk

25(***)

—  algemel og fôrmidler framstilt av 
algemel

40(***)

Jernpartikler brukt som sporstoff 50

Tilsetningsstoffer som tilhører de 
funksjonelle gruppene forbindelser av 
mikronæringsstoffer, unntatt:

30

—  koppersulfat-pentahydrat og kopper-
karbonat

50

—  sinkoksid, manganoksid og 
kopperoksid

100

Fullfôr, med unntak av: 2

—  fullfôr til fisk og fullfôr til pelsdyr 10(***)

Tilskuddsfôr, med unntak av: 4

—  mineralfôr 12

(*) Grenseverdiene viser til samlet arseninnhold.
(**) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av arsen der ekstraksjonen utføres i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter 

ved kokepunktet. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte 
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.

(***) På anmodning fra vedkommende myndighet, skal ansvarlig driftsleder utføre en analyse for å vise at innholdet av uorganisk 
arsen er lavere enn 2 ppm. Denne analysen er særlig viktig for algearten Hizikia fusiforme.»
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2.  Ny rad 10, Teobromin, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«10. Teobromin Fullfôr, med unntak av: 300

— fullfôr for svin 200

— fullfôr til hunder, kaniner, hester og 
pelsdyr

50.»

3.  Rad 14, Ugressfrø og frukt som ikke er malt eller knust, og som inneholder alkaloider, glukosider eller andre giftige 
stoffer, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«14.  Ugressfrø og frukt som ikke er 
malt eller knust, og som inneholder 
alkaloider, glukosider eller andre 
giftige stoffer, isolert eller sammen, 
herunder:

Alle fôrvarer 3000

 Datura sp. 1000.»

4.  Ny rad 15, Kadmium, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«15.  Frø og skall av Ricinus communis 
L., Croton tiglium L. og Abrus 
precatorius L. samt avledede 
produkter fra bearbeidingen(****), 
isolert eller sammen.

Alle fôrvarer 10

(****) Der dette kan påvises ved analytisk mikroskopi.»

5.  Rad 34, Kroton – Croton tiglium L., utgår.

______________________________________



Nr. 49/224 27.8.2015EØS-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 rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2) Vedtak 2006/502/EF får anvendelse bare i 12 måneder fra 
datoen for meddelelse. Vedtaket kan imidlertid forlenges 
for ytterligere tidsrom i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 
direktiv 2001/95/EF.

3) På bakgrunn av erfaringen så langt og i fravær av en varig 
fellesskapsrettsakt om lightersikkerhet, bør vedtakets 
gyldighet forlenges med ytterligere 12 måneder.

4) I vedtak 2006/502/EF fastsettes et forbud mot å bringe 
ikke-barnesikrede lightere og leketøylignende lightere i 
omsetning fra og med 11. mars 2007. Ikke-barnesikrede 
lightere og leketøylignende lightere kan imidlertid 
fortsatt tilbys forbrukerne etter denne datoen, inntil 
lagrene er tømt. Ettersom ikke-barnesikrede lightere og 
leketøylignende lightere utgjør en alvorlig risiko, bør det 
være forbudt å tilby slike lightere til forbrukere.

5) På bakgrunn av behovet for å hindre ytterligere ulykker, 
samtidig som det tas hensyn til tekniske begrensinger 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41.

og behovet for å sikre forholdsmessighet, bør 
overgangsperiodene for å gjennomføre tiltakene fastsatt i 
dette vedtak, være kortest mulig. Også for medlemsstatene 
er det nødvendig med overgangsperioder for å sikre at 
tiltakene gjennomføres på en effektiv måte. Forbudet 
mot å tilby ikke-barnesikrede lightere og leketøylignende 
lightere til forbrukere bør derfor få anvendelse i ett 
år fra den dato forbudet mot å bringe slike produkter i 
omsetning har trådt i kraft.

6) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Medlemsstatene skal sørge for at bare barnesikrede 
lightere tilbys til forbrukere fra og med 11. mars 2008.

 4. Medlemsstatene skal forby at leketøylignende 
lightere tilbys til forbrukere fra og med 11. mars 2008.»

2. I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

 «2. Dette vedtak får anvendelse fram til 11. mai 2008.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 2007

om endring av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2007) 1567]

(2007/231/EF)(*)

2015/EØS/49/42
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2007 treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, 
og skal offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 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 rådsdirektiv 95/2001/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det kan forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3) Vedtak 2006/502/EF ble endret ved vedtak 2007/231/EF 
der vedtakets gyldighet for første gang ble forlenget med 
ytterligere ett år til 11. mai 2008.

4) På bakgrunn av erfaringene så langt og de framskritt som 
er gjort for å finne en alternativ løsning med hensyn til 
barnesikring av lightere, må vedtakets gyldighet forlenges 
med ytterligere 12 måneder.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak (EF) nr. 

2007/231 (EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16).

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde: «Dette vedtak 
får anvendelse fram til 11. mai 2009.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2008 treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. april 2008.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. april 2008

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2008) 1442]

(2008/322/EF)(*)

2015/EØS/49/43
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

 ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2)  Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst 
ett år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3)  Vedtak 2006/502/EF er blitt endret to ganger, først ved 
vedtak 2007/231/EF(3), som forlenget vedtakets gyldighet 
til 11. mai 2008, deretter ved vedtak 2008/322/EF(4), som 
forlenget vedtakets gyldighet i ytterligere ett år til 11. mai 
2009.

4)  I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 
barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 
av vedtak 2006/502/EF forlenges i ytterligere 12 måneder 
og at vedtaket endres tilsvarende.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 
(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 
(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde:

«2.  Dette vedtak får anvendelse til 11. mai 2010.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2009 treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. mars 2009

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2009) 2078]

 (2009/298/EF)(*)

2015/EØS/49/44
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2)  Vedtak 2006/502//EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det kan forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3)  Vedtak 2006/502/EF er blitt endret tre ganger, først ved 
vedtak 2007/231/EF(3), som forlenget vedtakets gyldighet 
til 11. mai 2008, deretter ved vedtak 2008/322/EF(4), 
som forlenget vedtakets gyldighet til 11. mai 2009, og 
sist ved vedtak 2009/298/EF(5), som forlenget vedtakets 
gyldighet i ytterligere ett år til 11. mai 2010.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 
(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 
(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 
(5) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 

4)  I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 
barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 
av vedtak 2006/502/EF forlenges i ytterligere 12 måneder 
og at vedtaket endres tilsvarende.

5)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde:

«2.  Dette vedtak får anvendelse til 11. mai 2011.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai.2010 treffe de tiltak som 
er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 12. mars 2010

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2010) 1314]

(2010/157/EU)(*)

2015/EØS/49/45
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13,

etter samråd med medlemsstatene og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2001/95/EF har produsentene plikt 
til å bringe bare sikre forbruksvarer i omsetning.

2) Det er påvist at møbler og fottøy som er tilgjengelig på 
markedet i flere medlemsstater, har forårsaket helseskade 
for forbrukere i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og 
Storbritannia.

3) Ifølge kliniske undersøkelser skyldtes disse helseskadene 
det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF), som er et 
biocid beregnet på å forebygge mugg som kan skade 
møbler eller fottøy av skinn under lagring eller transport i 
fuktig klima.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 16.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.

4) DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var 
festet inni møblene eller plassert i fottøyemballasjen. 
Der fordampet det og impregnerte produktet, som på 
den måten ble beskyttet mot mugg. Det fikk imidlertid 
også innvirkning på forbrukerne som kom i kontakt 
med produktene. DMF trengte gjennom klærne og kom 
i kontakt med forbrukernes hud(2), der det forårsaket 
smertefull kontaktdermatitt, herunder kløe, irritasjon, 
rødhet og brannsår. I noen tilfeller ble det rapportert om 
akutte pustevansker. Dermatitten var særlig vanskelig å 
behandle. Forekomst av DMF utgjør dermed en alvorlig 
risiko.

5) I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan 
Europakommisjonen, dersom den blir oppmerksom på at 
visse produkter utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes 
helse og sikkerhet, på visse vilkår gjøre et vedtak der 
medlemsstatene pålegges å treffe tiltak som innebærer 
begrensninger på eller særlige vilkår for tilgjengeligheten 
av slike produkter på markedet.

6) Et slikt vedtak kan gjøres dersom a) medlemsstatene 
anvender eller har til hensikt å anvende svært ulike 
framgangsmåter for å håndtere den aktuelle risikoen, 
b) risikoen, på grunn av sikkerhetsproblemets art, ikke 
kan håndteres etter andre framgangsmåter fastsatt i 
særskilt fellesskapsregelverk for det berørte produktet, på 
en måte som står i forhold til tilfellets alvorlighetsgrad, 
og c) risikoen kan fjernes effektivt bare ved at det treffes 
hensiktsmessige tiltak på fellesskapsplan for å sikre et 
enhetlig og høyt nivå av vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet, og for å sikre det indre markeds virkemåte.

(2) Williams J.D.L., et al. (2008), «An outbreak of furniture dermatitis in the 
UK», British Journal of Dermatology 159, s. 233-234.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. mars 2009

om krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat 
ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet

[meddelt under nummer K(2009) 1723]

(2009/251/EF)(*)

2015/EØS/49/46
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7) En klinisk undersøkelse av mennesker(1) (lappeprøver) 
med skinnmøbler og lapper med rent DMF viste sterke 
reaksjoner, i det alvorligste tilfellet ved bare 1 mg/kg. På 
grunnlag av denne undersøkelsen har Frankrike vedtatt et 
dekret(2) som forbyr at møbler og fottøy som inneholder 
DMF, importeres og bringes i omsetning. I det franske 
dekretet kreves det dessuten at alle sittemøbler og alt 
fottøy som synlig inneholder DMF, eller der emballasjen 
synlig inneholder DMF, skal tilbakekalles. Dekretets 
gyldighet er begrenset til ett år. På grunnlag av den samme 
undersøkelsen har Belgia utstedt et dekret(3) som forbyr 
omsetning av alle artikler og produkter som inneholder 
DMF. Spania har truffet tiltak (4) som forbyr DMF i alle 
forbruksvarer som kommer i kontakt med huden.

8) Belgia, Spania og Frankrike er de eneste medlemsstatene 
som har truffet særskilte lovgivningsmessige tiltak for 
å håndtere den alvorlige risikoen for forbrukernes helse 
som biocidet DMF medfører.

9) I artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring 
av biocidprodukter (biociddirektivet)(5) defineres 
biocidprodukter som aktive stoffer og stoffblandinger som 
inneholder ett eller flere aktive stoffer, som er beregnet på 
å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen 
av eller på annen måte bekjempe virkningen av skadelige 
organismer kjemisk eller biologisk. I henhold til artikkel 
3 nr. 1 i biociddirektivet skal medlemsstatene fastsette at 
et biocidprodukt ikke kan bringes i omsetning og brukes 
på deres territorium med mindre det er godkjent i samsvar 
med direktivet. I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) iii) 
i det samme direktivet kan medlemsstatene godkjenne 
et biocidprodukt bare dersom det, blant annet, verken i 
seg selv eller som følge av restkonsentrasjoner direkte 
eller indirekte har uakseptable virkninger for menneskers 
helse. Et biocidprodukt kan dermed tillates bare dersom 
meget høye sikkerhetsstandarder er oppfylt.

10) I henhold til biociddirektivet er biocidprodukter 
som inneholder DMF, ikke tillatt i Fellesskapet. 

(1) Rantanen T. (2008), «The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis 
epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel 
potent contact sensitizer», Concise communication, British Journal of 
Dermatology 159, s. 218-221.

(2) Det franske finans-, industri- og sysselsettingsdepartementet, dekret av 
4. desember 2008 om stans i omsetningen av sittemøbler og fottøy som 
inneholder DMF. JORF (Journal officiel de la République française) av 10. 
desember 2008, tekst 17 av 108.

(3) Helseministeren og forbrukervernministeren, ministerdekret om forbud mot 
at artikler og produkter som inneholder DMF, bringes i omsetning. Belgisch 
Staatsblad/Moniteur belge av 12. januar 2009.

(4) Resolusjon av 22. desember 2008 utstedt av Det nasjonale forbrukerinstituttet, 
BOE (Boletín Oficial del Estado) nr. 18 av 21. januar 2009, avdeling V-B, s. 
5474.

(5) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

Biocidprodukter som inneholder DMF, er dermed 
ikke lovlig tilgjengelig i Fellesskapet til behandling av 
produkter mot mugg, og ingen produkter som framstilles 
i EU kan lovlig inneholde DMF. Det er imidlertid ingen 
begrensninger når DMF finnes i produkter (eller i råvarer 
til produkter) som importeres til Fellesskapet.

11) Det ville på kort sikt være umulig, og dermed 
utilstrekkelig med hensyn til at risikohåndteringsbehovet 
er akutt, å innføre begrensninger for DMF innenfor 
rammen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk 
kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og 
om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 
76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/
EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(6).

12) Under disse omstendigheter bør det kreves at 
medlemsstatene sørger for at ingen produkter som 
inneholder DMF, bringes i omsetning eller gjøres 
tilgjengelig på markedet, for å hindre den alvorlige 
risikoen som disse produktene medfører for forbrukerne, 
fram til en varig løsning er funnet.

13) Forekomsten av DMF i produkter bør fastsettes ut 
fra en øvre grense på 0,1 mg DMF per kg produkt 
eller produktdel. Dette anses som tilstrekkelig under 
konsentrasjonen på 1 mg/kg, som gav en kraftig reaksjon 
i ovennevnte lappeprøver. Den øvre grensen på 0,1 mg/kg 
er dermed egnet til å håndtere den alvorlige risikoen ved 
DMF i produkter.

14) Den analysemetoden som anvendes bør derfor gjøre 
det mulig på en pålitelig måte å kvantitativt fastsette 
0,1 mg DMF per kg produkt eller produktdel. Det vil si at 
metodens grense for mengdebestemmelse bør være høyst 
0,1 mg/kg.

15) Medlemsstatene må føre tilsyn med markedene og treffe 
håndhevingstiltak for å forebygge de risikoer som usikre 
produkter utgjør for forbrukernes helse og sikkerhet.

(6) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet i EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.



27.8.2015 Nr. 49/231EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

16) En kort overgangsperiode er nødvendig av hensyn til 
både medlemsstatene, som må sikre at dette vedtak får 
anvendelse, og produsenter og forhandlere, som er pålagt 
å sørge for at bare sikre produkter gjøres tilgjengelig på 
markedet. For å hindre ytterligere tilfeller av alvorlig skade 
på forbrukernes helse og sikkerhet og for å overholde 
forholdsmessighetsprinsippet, bør overgangsperioden 
være så kort som mulig.

17) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 15 i direktiv 2001/95/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette vedtak menes med:

a) «DMF» det kjemiske stoffet dimetylfumarat, med IUPAC-
navnet dimetyl-(E)-butendioat, CAS-nr. 624-49-7 og 
EINECS-nr. 210-849-0,

b) «produkt» ethvert produkt som definert i artikkel 2 bokstav 
a) i direktiv 2001/95/EF,

c) «produkt som inneholder DMF» ethvert produkt eller 
produktdel der enten

i) forekomst av DMF er angitt, f.eks. på en eller flere 
poser, eller

ii) konsentrasjonen av DMF er større enn 0,1 mg/kg av 
produktets eller produktdelens vekt,

(d) «bringe i omsetning» første gang et produkt gjøres 
tilgjengelig på fellesskapsmarkedet,

e) «gjort tilgjengelig på markedet» levert med henblikk på 
distribusjon, forbruk eller bruk på fellesskapsmarkedet 
i forbindelse med forretningsvirksomhet, med eller uten 
vederlag.

Artikkel 2

Gjennomføring

1. Fra og med 1. mai 2009 skal medlemsstatene sørge for 
at det er forbudt å bringe produkter som inneholder DMF, i 
omsetning eller gjøre slike produkter tilgjengelig på markedet.

2. Fra og med 1. mai 2009 skal medlemsstatene sørge for 
at produkter som inneholder DMF, og som allerede er brakt i 
omsetning eller gjort tilgjengelig på markedet, trekkes tilbake 
fra markedet og tilbakekalles fra forbrukerne, og at forbrukerne 
blir behørig underrettet om risikoen forbundet med slike 
produkter.

3. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen 
om de tiltak som er truffet i henhold til denne artikkel, i samsvar 
med artikkel 12 i direktiv 2001/95/EF.

Artikkel 3

Underretning

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
etterkomme dette vedtak, offentliggjøre tiltakene og underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 4

Anvendelsesperiode

Dette vedtak får anvendelse til 15. mars 2010.

Artikkel 5

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 2009/251/EF(2) må 
medlemsstatene sørge for at produkter som inneholder 
biocidet dimetylfumarat (DMF) ikke bringes i omsetning 
eller gjøres tilgjengelig på markedet.

2) Vedtak 2009/251/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3) På bakgrunn av erfaringene som er gjort så langt, og i 
fravær av et varig tiltak for forbruksvarer som inneholder 
dimetylfumarat, er det nødvendig å forlenge gyldigheten 
av vedtak 2009/251/EC med 12 måneder og endre 
vedtaket i samsvar med dette.

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 12.3.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 16.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Artikkel 4 i vedtak 2009/251/EF skal lyde:

«Dette vedtak får anvendelse til 15. mars 2011.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 15. mars 2010 treffe de tiltak som 
er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 11. mars 2010

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om krav til medlemsstatene om å sørge for at 
produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig 

på markedet

[meddelt under nummer K(2010) 1337]

(2010/153/EU)(*)

2015/EØS/49/47
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
felleskap, 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) Gjeldende lover og forskrifter i medlemsstatene når det 
gjelder omsetning av pyrotekniske artikler, varierer, 
særlig med hensyn til aspekter som sikkerhet og 
ytelsesegenskaper.

2) Ettersom disse lovene og forskriftene kan gi opphav til 
handelshindringer i Fellesskapet, bør de harmoniseres, 
slik at fri omsetning av pyrotekniske artikler kan sikres 
på det indre marked, samtidig som det sikres et høyt nivå 
for vern av menneskers helse og sikkerhet og vern av 
forbrukere og yrkesbrukere.

3) Rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om 
harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av 
og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(3) utelukker 
pyrotekniske artikler fra sitt virkeområde og angir at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 18.

(1) EUT C 195 av 18.8.2006, s. 7.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 16. april 2007.
(3) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

pyrotekniske artikler krever at det treffes hensiktsmessige 
tiltak som sikrer forbrukervern og ivaretar offentlighetens 
sikkerhet, og at det planlegges et supplerende direktiv om 
dette.

4) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll 
med farene for større ulykker med farlige stoffer(4) 
fastsetter sikkerhetskrav for virksomheter der det finnes 
eksplosive varer, herunder pyrotekniske stoffer.

5) Pyrotekniske artikler bør omfatte fyrverkeri, pyrotekniske 
sceneeffekter og pyrotekniske artikler til tekniske formål, 
herunder gassgeneratorer brukt i kollisjonsputer eller 
beltestrammere.

6) Dette direktiv får ikke anvendelse på pyrotekniske artikler 
som omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 
1996 om skipsutstyr(5) og de relevante internasjonale 
konvensjoner som angis i nevnte direktiv.

7) For å sikre et tilstrekkelig høyt vernenivå bør pyrotekniske 
artikler primært klassifiseres etter farenivå når det gjelder 
bruk, formål eller støynivå.

8) I henhold til prinsippene fastsatt i rådsresolusjon av 7. 
mai 1985 om en ny metode for teknisk harmonisering og 
standarder(6) bør en pyroteknisk artikkel overholde dette 
direktiv første gang den bringes i omsetning. I forbindelse 
med religiøse, kulturelle og tradisjonelle arrangementer i 

(4) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/105/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 97).

(5) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).

(6) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/23/EF

av 23. mai 2007

om omsetning av pyrotekniske artikler(*)
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medlemsstatene bør fyrverkeri framstilt av produsenten 
til eget bruk som er godkjent av én medlemsstat til bruk 
på dens territorium, ikke anses som brakt i omsetning, og 
behøver derfor ikke overholde dette direktiv.

9) Med henblikk på farene som er knyttet til bruk av 
pyrotekniske artikler, bør det fastsettes aldersgrenser 
for salg til forbrukere og for bruk, og det bør sikres 
at merkingen inneholder fyllestgjørende og relevant 
informasjon om sikker bruk for å verne menneskers helse 
og sikkerhet og miljøet. Det bør vedtas bestemmelser 
om at visse pyrotekniske artikler skal gjøres tilgjengelig 
bare for godkjente spesialister med nødvendig kunnskap 
og erfaring. Når det gjelder pyrotekniske artikler til 
kjøretøyer, bør kravene til merking ta hensyn til gjeldende 
praksis og det faktum at disse artiklene utelukkende 
selges til profesjonelle brukere.

10) Bruk av pyrotekniske artikler, særlig fyrverkeri, 
kjennetegnes av svært ulike skikker og tradisjoner i de 
respektive medlemsstatene. Dette gjør det nødvendig 
å tillate medlemsstatene å treffe nasjonale tiltak for å 
begrense bruken eller salget av visse kategorier fyrverkeri 
til offentligheten av hensyn til offentlig sikkerhet.

11) Grunnleggende sikkerhetskrav for pyrotekniske artikler 
bør fastsettes for å beskytte forbrukerne og forebygge 
ulykker.

12) Ansvaret for å sikre at pyrotekniske artikler overholder 
kravene i dette direktiv, særlig de grunnleggende 
sikkerhetskravene, bør påhvile produsenten. Dersom 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, bør den fysiske 
eller juridiske personen som importerer en pyroteknisk 
artikkel til Fellesskapet, sikre at produsenten har oppfylt 
sine forpliktelser i henhold til dette direktiv, eller påta seg 
alle forpliktelsene til produsenten.

13) Dersom de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt, 
bør det ikke være mulig for medlemsstatene å forby, 
begrense eller hindre fri omsetning av pyrotekniske 
artikler. Dette direktiv bør få anvendelse uten at det berører 
medlemsstatenes nasjonale lovgivning om tildeling av 
lisens til produsenter, distributører og importører.

14) For å gjøre det enklere å fastslå at de grunnleggende 
sikkerhetskravene er oppfylt, utarbeides harmoniserte 
standarder for konstruksjon, produksjon og prøving av 
pyrotekniske artikler.

15) Harmoniserte europeiske standarder utarbeides, vedtas og 
endres av Den europeiske standardiseringsorganisasjon 

(CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk 
standardisering (Cenelec) og Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI). 
Disse organisasjonene har anerkjent kompetanse til å vedta 
harmoniserte standarder, som de utarbeider i samsvar 
med de overordnede retningslinjene for samarbeid 
med hverandre og med Europakommisjonen og Det 
europeiske frihandelsforbund(1) og etter framgangsmåten 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for inform
asjonssamfunnstjenester(2). Når det gjelder pyrotekniske 
artikler til kjøretøyer, bør de relevante internasjonale 
ISO-standardene tas i betraktning med henblikk på at den 
europeiske kjøretøyindustriens underleverandører driver 
en internasjonalt rettet virksomhet.

16) I tråd med den nye metoden for teknisk harmonisering og 
standardisering bør det kunne forutsettes at pyrotekniske 
artikler produsert i samsvar med harmoniserte standarder 
overholder de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 
dette direktiv.

17) Ved beslutning 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(3) innførte 
Rådet harmoniserte metoder for samsvarsvurdering. Bruk 
av disse modulene på pyrotekniske artikler vil gjøre 
det mulig å fastslå hvilket ansvar produsentene og de 
organene som deltar i samsvarsvurderingen, har, ved at 
det tas hensyn til de berørte pyrotekniske artiklenes art.

18) Grupper av pyrotekniske artikler som ligner hverandre 
med hensyn til konstruksjon, virkemåte eller egenskaper, 
bør betraktes som varegrupper av de meldte organer.

19) For å kunne bringes i omsetning bør pyrotekniske artikler 
være utstyrt med CE-merking som viser at de er i samsvar 
med bestemmelsene i dette direktiv og dermed kan 
omsettes fritt i Fellesskapet.

20) I henhold til den nye metoden for teknisk harmonisering og 
standardisering er det nødvendig med en framgangsmåte 
med beskyttelsesklausul som gjør det mulig å bestride 
en pyroteknisk artikkels samsvar eller påvise feil. 
Medlemsstatene bør derfor treffe alle hensiktsmessige 
tiltak for å forby eller begrense omsetningen av CE-
merkede produkter eller trekke dem tilbake fra markedet 
dersom de medfører fare for forbrukernes helse og 
sikkerhet når de brukes etter hensikten.

(1) EUT C 91 av 16.4.2003, s. 7.
(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.
(3) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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21) Reglene for sikkerhet ved transport av pyrotekniske 
artikler omfattes av internasjonale konvensjoner og 
avtaler, herunder De forente nasjoners rekommandasjoner 
om transport av farlig gods.

22) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 
er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 
reglene blir gjennomført. De fastsatte sanksjonene bør 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende.

23) Det er i produsentens og importørens interesse å levere 
sikre produkter, slik at de unngår å måtte betale erstatning 
for defekte produkter som volder skade på personer og 
privat eiendom. I denne sammenheng er rådsdirektiv 
85/374/EØS av 25. juli 1985 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar(1) 
et supplement til dette direktiv, ettersom det pålegger 
produsenter og importører et strengt erstatningsansvar 
og sikrer forbrukerne tilstrekkelig vern. Dette direktiv 
fastsetter dessuten at de meldte organer skal være 
tilstrekkelig forsikrer med hensyn til sin virksomhet, med 
mindre staten påtar seg ansvaret i henhold til nasjonal 
lovgivning, eller med mindre medlemsstaten selv er 
direkte ansvarlig for prøvingene.

24) Det er avgjørende at det fastsettes en overgangsperiode 
som muliggjør en gradvis tilpasning av nasjonal 
lovgivning på de angitte områder. Produsenter og 
importører trenger tid til å utøve sine rettigheter i henhold 
til gjeldende nasjonale regler før dette direktiv trer i kraft, 
f.eks. for å selge sin beholdning av allerede produserte 
produkter. Dessuten vil de særskilte overgangsperioder 
som fastsettes for anvendelsen av dette direktiv, føre til at 
tidsfristen for å vedta harmoniserte standarder forlenges, 
og sikre en rask gjennomføring av dette direktiv med 
henblikk på å styrke forbrukervernet.

25) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor lettere 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 
i traktaten. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse mål.

26) 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 gitt Kommisjonen(2).

(1) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EF) nr. 1999/34/EF (EFT L 141 av 4.6.1999, s. 20).

(2) 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).

27) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å vedta 
fellesskapstiltak vedrørende De forente nasjoners 
rekommandasjoner, merkingskravene til pyrotekniske 
artikler og tilpasning til den tekniske utviklingen av 
vedlegg II og III om sikkerhetskrav og framgangsmåter for 
samsvarsvurdering. Ettersom disse tiltakene er generelle 
og har som formål å endre ikke-grunnleggende elementer 
i dette direktiv eller tilføye ikke-grunnleggende elementer 
til dette direktiv, må de vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

28) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlemsstatene 
til, både i egen og Fellesskapets interesse, å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er mulig 
viser sammenhengen mellom dette direktiv og tiltakene 
for innarbeiding i nasjonal lovgivning, og å offentliggjøre 
disse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Dette direktiv fastsetter regler med sikte på å oppnå 
fri omsetning av pyrotekniske artikler på det indre marked, 
samtidig som det skal sikre et godt vern for menneskers helse 
og offentlig sikkerhet og godt vern og sikkerhet for forbrukere 
samt ivareta relevante miljøvernaspekter.

2. Dette direktiv fastsetter grunnleggende sikkerhetskrav 
som pyrotekniske artikler skal oppfylle for at de skal kunne 
bringes i omsetning.

3. Dette direktiv får anvendelse på pyrotekniske artikler 
som definert i artikkel 2 nr. 1–5.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) pyrotekniske artikler som i henhold til nasjonal lovgivning 
er beregnet på ikke-kommersiell bruk i de væpnede styrker, 
politiet eller brannvesenet,

b) utstyr som omfattes av direktiv 96/98/EF,

c) pyrotekniske artikler beregnet på bruk i luft- og 
romfartsindustrien,

d) kruttlapper særlig beregnet på bruk i leketøy som omfattes 
av rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til 
leketøy(4),

(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
(4) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1.
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e) eksplosive varer som omfattes av direktiv 93/15/EØF,

f) ammunisjon, dvs. prosjektiler, drivladninger og 
løsammunisjon som brukes i håndskytevåpen, andre 
skytevåpen og artilleri.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «pyroteknisk artikkel» en artikkel som inneholder 
eksplosive stoffer eller blandinger som er beregnet på å 
utvikle en varme-, lys-, lyd-, gass- eller røykeffekt eller en 
kombinasjon av disse ved hjelp av selvbærende eksoterme 
kjemiske reaksjoner,

2. «bringe i omsetning» gjøre et enkeltprodukt tilgjengelig 
for første gang på markedet i Fellesskapet for distribusjon 
eller bruk, mot betaling eller gratis. Fyrverkeri som er 
produsert av en produsent til egen bruk og godkjent av en 
medlemsstat til bruk på dens territorium, anses ikke å være 
brakt i omsetning,

3. «fyrverkeri» en pyroteknisk artikkel beregnet på 
underholdning,

4. «pyrotekniske sceneeffekter» enhver pyroteknisk 
artikkel som er konstruert med sikte på innendørs eller 
utendørs scenebruk, herunder i forbindelse med film- og 
fjernsynsproduksjoner og lignende,

5. «pyrotekniske artikler til kjøretøyer» enhver komponent 
i sikkerhetsinnretninger i kjøretøyer som inneholder 
pyrotekniske stoffer som brukes til å aktivere disse eller 
andre innretninger,

6. «produsent» en fysisk eller juridisk person som konstruerer 
og/eller produserer en pyroteknisk artikkel, eller som får 
en slik artikkel konstruert og/eller produsert, i den hensikt 
å bringe artikkelen i omsetning under eget navn eller 
varemerke,

7. «importør» en fysisk eller juridisk person som er etablert i 
Fellesskapet, og som innenfor rammen av sin virksomhet 
gjør en pyroteknisk artikkel fra en tredjestat tilgjengelig på 
fellesskapsmarkedet for første gang,

8. «distributør» en fysisk eller juridisk person som innenfor 
rammen av sin virksomhet gjør en pyroteknisk artikkel 
tilgjengelig på markedet,

9. «harmonisert standard» en europeisk standard som er vedtatt 
av en europeisk standardiseringsorganisasjon i henhold 
til et mandat fra Kommisjonen og etter framgangsmåten 
fastsatt i direktiv 98/34/EF, og som ikke er bindende,

10. «person med fagkunnskap» en person som har en tillatelse 
fra en medlemsstat til, på dens territorium, å håndtere 

og/eller bruke fyrverkeri i kategori 4, pyrotekniske 
sceneeffekter i kategori T2 og/eller andre pyrotekniske 
artikler i kategori P2 som definert i artikkel 3.

Artikkel 3

Kategorier

1. Pyrotekniske artikler skal klassifiseres av produsenten 
etter bruk, formål og farenivå, herunder støynivå. De meldte 
organer omhandlet i artikkel 10 skal bekrefte klassifiseringen 
som et ledd i framgangsmåtene for samsvarsvurdering i henhold 
til artikkel 9.

Klassifiseringen skal være som følger:

a) Fyrverkeri

Kategori 1: Fyrverkeri med et svært lavt farenivå og et 
ubetydelig støynivå som er beregnet på bruk 
i lukkede områder, herunder fyrverkeri til 
innendørs bruk i boliger.

Kategori 2: Fyrverkeri med lavt farenivå og et lavt 
støynivå som er beregnet på utendørs bruk i 
lukkede områder.

Kategori 3: Fyrverkeri med middels farenivå som er 
beregnet på utendørs bruk i store åpne områder, 
og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

Kategori 4: Fyrverkeri med høyt farenivå som er beregnet 
brukt bare av personer med fagkunnskap 
(vanligvis kalt «fyrverkeri til yrkesbruk»), og 
hvis støynivå ikke er helseskadelig.

b) Pyrotekniske sceneeffekter

Kategori T1: Pyrotekniske artikler til scenebruk med lavt 
farenivå.

Kategori T2: Pyrotekniske artikler til scenebruk som 
er beregnet brukt bare av personer med 
fagkunnskap.

c) Andre pyrotekniske artikler

Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og 
pyrotekniske sceneeffekter med lavt farenivå.

Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og 
pyrotekniske sceneeffekter som er beregnet 
brukt bare av personer med fagkunnskap.
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke 
framgangsmåter de bruker for å identifisere og godkjenne 
personer med fagkunnskap.

Artikkel 4

Produsentens, importørens og distributørens forpliktelser

1. Produsenten skal sikre at pyrotekniske artikler som bringes 
i omsetning, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene 
fastsatt i vedlegg I.

2. Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal 
importøren av de pyrotekniske artiklene sikre at produsenten 
har oppfylt sine forpliktelser i henhold til dette direktiv, eller 
selv påta seg disse forpliktelsene.

Fellesskapets myndigheter og organer kan stille importøren til 
ansvar med hensyn til disse forpliktelsene.

3. Distributører skal handle med behørig aktsomhet 
i samsvar med gjeldende fellesskapsrett. De skal særlig 
kontrollere at den pyrotekniske artikkelen er utstyrt med 
påkrevd samsvarsmerking og ledsages av de påkrevde 
dokumenter.

4. Produsenter av pyrotekniske artikler skal

a) levere inn den pyrotekniske artikkelen til et meldt 
organ som omhandlet i artikkel 10, som skal utføre en 
samsvarsvurdering i henhold til artikkel 9, og

b) påføre CE-merking på den pyrotekniske artikkelen i 
henhold til artikkel 11 og artikkel 12 eller 13.

Artikkel 5

Omsetning

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler bringes i omsetning bare dersom 
de oppfyller kravene i dette direktiv, har CE-merking og 
overholder forpliktelsene som gjelder for samsvarsvurderingen.

2. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler ikke urettmessig utstyres med 
CE-merking.

Artikkel 6

Fri omsetning

1. Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 
omsetning av pyrotekniske artikler som oppfyller kravene i 
dette direktiv.

2. Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til hinder for at en 
medlemsstat treffer tiltak for å forby eller begrense besittelse, 
bruk og/eller salg til offentligheten av fyrverkeri i kategori 2 og 
3, pyrotekniske sceneeffekter eller andre pyrotekniske artikler 
av årsaker knyttet til offentlig orden, sikkerhet eller miljøvern.

3. Medlemsstatene skal ikke hindre at pyrotekniske artikler 
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, 
vises og brukes i markedsføringsøyemed på messer, utstillinger 
og demonstrasjoner, forutsatt at synlig merking klart angir 
navnet og datoen for den aktuelle messen, utstillingen eller 
demonstrasjonen samt at artiklene ikke er i samsvar med dette 
direktiv og ikke er tilgjengelige for salg før produsenten, dersom 
denne er etablert i Fellesskapet, eller importøren har brakt 
dem i samsvar. Ved slike arrangementer skal hensiktsmessige 
sikkerhetstiltak treffes i henhold til de krav som er fastsatt av 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

4. Medlemsstatene skal ikke hindre fri omsetning og bruk 
av pyrotekniske artikler som er produsert med henblikk på 
forskning, utvikling og prøving, og som ikke er i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, forutsatt at synlig merking klart 
angir at de ikke er i samsvar med dette direktiv og ikke kan 
brukes til andre formål enn forskning, utvikling og prøving.

Artikkel 7

Aldersgrenser

1. Pyrotekniske artikler skal ikke selges eller på andre måter 
gjøres tilgjengelig for brukere under følgende aldersgrenser:

a) Fyrverkeri

Kategori 1: 12 år

Kategori 2: 16 år

Kategori 3: 18 år

b) Andre pyrotekniske artikler og pyrotekniske sceneeffekter

Kategori T1 og P1: 18 år

2. Medlemsstatene kan heve aldersgrensene i nr. 1 dersom 
dette er begrunnet med hensynet til offentlig orden eller 
sikkerhet. Medlemsstatene kan også senke aldersgrensene for 
personer som har eller er i ferd med å ta en yrkesutdanning.

3. Produsenter, importører og distributører skal ikke selge 
eller på annen måte gjøre tilgjengelig følgende pyrotekniske 
artikler for andre enn personer med fagkunnskap:

a) Fyrverkeri i kategori 4,

b) pyrotekniske artikler i kategori P2 og pyrotekniske 
sceneeffekter i kategori T2.

Artikkel 8

Harmoniserte standarder

1. Kommisjonen kan etter framgangsmåtene fastsatt i direktiv 
98/34/EF anmode de europeiske standardiseringsorganene 
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om å utarbeide eller revidere europeiske standarder til støtte 
for dette direktiv eller oppmuntre de relevante internasjonale 
organer til å utarbeide eller revidere internasjonale standarder.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre henvisninger til slike 
harmoniserte standarder i Den europeiske unions tidende.

3. Medlemsstatene skal sikre at harmoniserte standarder 
som offentliggjøres i Den europeiske unions tidende, blir 
anerkjent og vedtatt. Medlemsstatene skal anse at pyrotekniske 
artikler som hører inn under dette direktivs virkeområde, 
oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 
vedlegg I når de er i samsvar med de nasjonale standardene 
der de harmoniserte standardene som er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende, er innarbeidet. Medlemsstatene skal 
offentliggjøre henvisninger til de nasjonale standardene der 
disse harmoniserte standardene er innarbeidet.

Når medlemsstatene innarbeider de harmoniserte standardene 
i nasjonal lovgivning, skal de offentliggjøre referansenumrene 
til disse innarbeidingene.

4. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de 
harmoniserte standardene omhandlet i nr. 2 ikke oppfyller de 
grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I til fulle, skal 
Kommisjonen eller den berørte medlemsstat forelegge saken, 
med en utførlig begrunnelse, for den faste komité nedsatt ved 
direktiv 98/34/EF. Den faste komité skal uttale seg senest seks 
måneder etter at den har fått saken forelagt. På grunnlag av 
den faste komités uttalelse skal Kommisjonen underrette 
medlemsstatene om hvilke tiltak som skal treffes med hensyn til 
de harmoniserte standardene og offentliggjøringen omhandlet i 
nr. 2.

Artikkel 9

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

Ved samsvarsvurdering av pyrotekniske artikler skal 
produsenten følge en av følgende framgangsmåter:

a) Framgangsmåten for EF-typeprøving (modul B) omhandlet 
i vedlegg II avsnitt 1 og, etter produsentens eget valg, 
enten:

i) framgangsmåten for vurdering av typesamsvar (modul 
C) omhandlet i vedlegg II avsnitt 2,

ii) framgangsmåten for kvalitetssikring av produksjonen 
(modul C) omhandlet i vedlegg II avsnitt 3, eller

iii) framgangsmåten for kvalitetssikring av produktene 
(modul E) omhandlet i vedlegg II avsnitt 4,

b) framgangsmåten for verifisering av enheter (modul C) 
omhandlet i vedlegg II avsnitt 5, eller

c) framgangsmåten for fullstendig kvalitetssikring av produkt 
(modul H) omhandlet i vedlegg II avsnitt 6, dersom det 
gjelder fyrverkeri i kategori 4.

Artikkel 10

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt til å 
gjennomføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt 
i artikkel 9, samt hvilke spesifikke oppgaver disse organene 
er utpekt til å gjennomføre, og hvilke identifikasjonsnumre 
Kommisjonen har tildelt dem.

2. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en 
liste over meldte organer og deres identifikasjonsnumre samt 
oppgavene de er tildelt. Kommisjonen skal sikre at denne listen 
blir ajourført.

3. Medlemsstatene skal anvende minstekriteriene 
fastsatt i vedlegg III ved vurderingen av hvilke organer som 
skal meldes til Kommisjonen. Organer som oppfyller de 
vurderingskriteriene for meldte organer som er fastsatt i de 
harmoniserte standardene, skal anses å oppfylle de relevante 
minstekriteriene.

4. En medlemsstat som har meldt et gitt organ til 
Kommisjonen, skal tilbakekalle meldingen dersom 
medlemsstaten fastslår at organet ikke lenger oppfyller 
minstekriteriene omhandlet i nr. 3. Den skal straks underrette 
de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette.

5. Dersom meldingen av et organ tilbakekalles, skal 
samsvarsattesteringene og tilhørende dokumenter som det 
berørte organet har utstedt, fortsette å gjelde, unntatt i tilfeller 
der det konstateres en overhengende og direkte fare for helse 
og sikkerhet.

6. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre 
tilbakekallingen av meldingen for det berørte organ.

Artikkel 11

Forpliktelse til å påføre CE-merking

1. Når de pyrotekniske artiklene har gjennomgått 
samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 9 med godkjent 
resultat, skal produsenten påføre CE-merkingen på en synlig, 
lesbar og uutslettelig måte direkte på de pyrotekniske artiklene 
eller, dersom dette ikke er mulig, på en merkeplate festet på 
artiklene eller emballasjen. Merkeplaten skal være utformet 
slik at den ikke kan gjenbrukes.

Modellen som skal brukes ved CE-merkingen, skal være i 
samsvar med beslutning 93/465/EØF.

2. Ingen merking eller påskrift som kan forvirre tredjemann 
med hensyn til CE-merkingens betydning eller utforming, kan 
påføres på pyrotekniske artikler. Annen merking kan påføres 
på pyrotekniske artikler dersom dette ikke gjør CE-merkingen 
mindre synlig og lesbar.

3. Dersom pyrotekniske artikler omfattes av annet 
fellesskapsregelverk som gjelder andre aspekter ved CE-
merkingen, og som krever CE-merking, skal denne merkingen 
angi at disse artiklene også anses å oppfylle bestemmelsene i 
det andre regelverket som gjelder dem.
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Artikkel 12

Merking av andre artikler enn pyrotekniske artikler til 
kjøretøyer

1. Produsenten skal sikre at andre pyrotekniske artikler enn 
pyrotekniske artikler til kjøretøyer er korrekt merket på en 
synlig, lesbar og uutslettelig måte på det eller de offisielle språk 
i den medlemsstat der artikkelen selges til forbruker.

2. Merkingen av pyrotekniske artikler skal minst inneholde 
opplysninger om produsentens navn og adresse eller, dersom 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, produsentens navn 
og importørens navn og adresse, artikkelens navn og type, 
aldersgrenser i henhold til artikkel 7 nr. 1 og 2, relevant kategori, 
bruksanvisning, produksjonsår for fyrverkeri i kategori 3 og 4 
og eventuelt minste sikkerhetsavstand. Merkingen skal også 
angi tilsvarende nettoinnhold av eksplosive stoffer.

3. Fyrverkeri skal dessuten minst være utstyrt med følgende 
opplysninger:

Kategori 1: Eventuelt «Bare til utendørs bruk» og angivelse 
av minste sikkerhetsavstand.

Kategori 2: «Bare til utendørs bruk» og ev. angivelse av 
minste sikkerhetsavstand.

Kategori 3: «Bare til utendørs bruk» og angivelse av minste 
sikkerhetsavstand(er),

Kategori 4: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» og 
angivelse av minste sikkerhetsavstand(er).

4. Pyrotekniske sceneeffekter skal dessuten minst være 
utstyrt med følgende opplysninger:

Kategori T1: Eventuelt «Bare til utendørs bruk» og angivelse 
av minste sikkerhetsavstand.

Kategori T2: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» og 
angivelse av minste sikkerhetsavstand(er).

5. Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 
artikkelen til å oppfylle kravene til merking som omhandlet 
i nr. 2–4, skal opplysningene påføres på den minste 
emballasjeenheten.

6. Bestemmelsene i denne artikkel får ikke anvendelse 
på pyrotekniske artikler som i markedsføringsøyemed vises 
på messer, utstillinger og demonstrasjoner, som omhandlet 
i artikkel 6 nr. 3, eller som er produsert med henblikk på 
forskning, utvikling og prøving, som omhandlet i artikkel 6 
nr. 4.

Artikkel 13

Merking av pyrotekniske artikler til kjøretøyer

1. Merkingen av pyrotekniske artikler til kjøretøyer skal 
inneholde opplysninger om produsentens navn eller, dersom 

denne ikke er etablert i Fellesskapet, importørens navn, samt 
artikkelens navn og type og sikkerhetsinstrukser.

2. Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 
artikkelen til å oppfylle kravene til merking som omhandlet i 
nr. 1, skal opplysningene påføres på emballasjen.

3. Et sikkerhetsdatablad utarbeidet i samsvar med vedlegget 
til kommisjonsdirektiv 2001/58/EF av 27. juli 2001 om 
annen endring av direktiv 91/155/EØS(1) skal utleveres til 
yrkesbrukere på det språket de ønsker.

Sikkerhetsdatabladet kan framlegges på papir eller elektronisk, 
forutsatt at mottakeren har det nødvendige mottaksutstyr.

Artikkel 14

Markedstilsyn

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler kan bringes i omsetning bare 
dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk ikke medfører fare 
for menneskers helse og sikkerhet.

2. Medlemsstatene skal gjennomføre regelmessige 
inspeksjoner av pyrotekniske artikler ved innførsel til 
Fellesskapet samt på lagrings- og produksjonsanlegg.

3. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at kravene til sikkerhet, offentlig sikkerhet og vern i dette 
direktiv oppfylles når pyrotekniske artikler overføres innenfor 
Fellesskapet.

4. Medlemsstatene skal tilrettelegge og gjennomføre 
tilstrekkelig tilsyn med produkter som bringes i omsetning, og 
ta behørig hensyn til formodningen om samsvar for produkter 
utstyrt med CE-merking.

5. Medlemsstatene skal årlig informere Kommisjonen om 
sin markedstilsynsvirksomhet.

6. Dersom en medlemsstat bringer på det rene at 
pyrotekniske artikler som er utstyrt med CE-merking, og som 
ledsages av EF-samsvarserklæringen og brukes etter hensikten, 
utgjør en fare for menneskers helse og sikkerhet, skal den treffe 
alle hensiktsmessige midlertidige tiltak for å trekke artikkelen 
tilbake fra markedet, forby at den bringes i omsetning, eller 
begrense fri omsetning av denne artikkelen. Medlemsstaten 
skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 
dette.

7. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre navnet 
på artikler som i henhold til nr. 6 er trukket tilbake fra markedet, 
er forbudt eller brakt i omsetning med begrensninger.

(1) EFT L 212 av 7.8.2001, s. 24.
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Artikkel 15

Rask informasjon om produkter som medfører alvorlig 
fare

Dersom en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at en 
pyroteknisk artikkel medfører alvorlig fare for menneskers 
helse og/eller sikkerhet i Fellesskapet, skal den underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette og utføre 
en hensiktsmessig vurdering. Den skal underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om bakgrunnen for og resultatene 
av vurderingen.

Artikkel 16

Beskyttelsesklausul

1. Dersom en medlemsstat er uenig i de midlertidige 
tiltakene som en annen medlemsstat treffer i henhold til 
artikkel 14 nr. 6, eller dersom Kommisjonen anser at slike 
tiltak strider mot fellesskapsregelverket, skal Kommisjonen 
omgående rådføre seg med alle berørte parter, vurdere tiltakene 
og ta stilling til hvorvidt de er berettiget. Kommisjonen skal 
meddele Medlemsstatene om sitt standpunkt og underrette de 
berørte parter.

Dersom Kommisjonen anser at de nasjonale tiltakene er 
berettiget, skal de andre medlemsstatene treffe de tiltak som 
kreves for å sikre at artikkelen som ikke er trygg, trekkes 
tilbake fra deres nasjonale marked og underrette Kommisjonen 
om dette.

Dersom Kommisjonen anser at de nasjonale tiltakene er 
uberettiget, skal den berørte medlemsstat tilbakekalle dem.

2. Dersom de midlertidige tiltakene omhandlet i nr. 1 bygger 
på en mangel i de harmoniserte standardene, skal Kommisjonen 
forelegge saken for den faste komité nedsatt ved direktiv 98/34/
EF, dersom medlemsstaten som har truffet tiltakene, holder fast 
ved sitt standpunkt, og Kommisjonen eller medlemsstaten skal 
innlede framgangsmåten omhandlet i artikkel 8.

3. Dersom en pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med dette 
direktiv, men er utstyrt med CE-merking, skal vedkommende 
medlemsstat treffe hensiktsmessige tiltak mot den som har 
påført merkingen, og skal underrette Kommisjonen om dette. 
Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene.

Artikkel 17

Tiltak som medfører avslag eller begrensning

1. Ethvert tiltak som treffes i henhold til dette direktiv

a) om å forby eller begrense omsetningen av et produkt, eller

b) om å trekke tilbake et produkt fra markedet,

skal være utførlig begrunnet. Slike tiltak skal omgående 
meddeles den berørte part, som samtidig skal opplyses om 
hvilken klageadgang som finnes i henhold til den berørte 
medlemsstats nasjonale lovgivning, samt om fristene for å 
fremme en klage.

2. Dersom et tiltak omhandlet i nr. 1 vedtas, skal den berørte 
part i forkant gis anledning til å framlegge sitt synspunkt, med 
mindre et slikt samråd ikke er mulig fordi det særlig av hensyn 
til helse- og sikkerhetskravene haster med å gjennomføre 
tiltaket.

Artikkel 18

Gjennomføringstiltak

1. Følgende tiltak, som er utformet for å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved 
å supplere det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll omhandlet i artikkel 19 nr. 2:

a) Tilpasninger som kreves av hensyn til framtidige endringer 
av De forente nasjoners rekommandasjoner,

b) tilpasninger til den tekniske utvikling i henhold til 
vedlegg II og III,

c) tilpasninger av kravene til merking fastsatt i artikkel 12 og 
13.

2. Følgende tiltak skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité omhandlet i artikkel 19 nr. 3:

a) Opprettelse av et sporingssystem, herunder et 
registreringsnummer og et EU-register som skal gjøre det 
mulig å identifisere typer av pyrotekniske artikler og deres 
produsent,

b) utarbeiding av felles kriterier for regelmessig innsamling 
og ajourføring av opplysninger om ulykker knyttet til bruk 
av pyrotekniske artikler.

Artikkel 19

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

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

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

Artikkel 20

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 
er vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal sikre at disse 
reglene blir gjennomført. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.
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Medlemsstatene skal også vedta de tiltak som er nødvendige 
for å kunne holde tilbake forsendelser av pyrotekniske artikler 
som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 21

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 4. januar 2010 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

2. De skal anvende disse bestemmelsene innen 4. juli 2010 
når det gjelder fyrverkeri i kategori 1, 2 og 3, og innen 4. juli 
2013 når det gjelder andre pyrotekniske artikler, fyrverkeri i 
kategori 4 samt pyrotekniske sceneeffekter.

3. 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.

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

5. Nasjonale godkjenninger som er gitt før den relevante 
datoen angitt i nr. 2, er fortsatt gyldige i den medlemsstaten 

som har gitt godkjenningen, til utløpsdatoen eller i inntil 10 år 
etter direktivets ikrafttredelse, alt etter hvilken periode som er 
kortest.

6. Som unntak fra nr. 5 er nasjonale godkjenninger for 
pyrotekniske artikler til kjøretøyer som er gitt før den relevante 
datoen angitt i nr. 2, gyldige fram til utløpsdatoen.

Artikkel 22

Ikrafttredelse

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

Artikkel 23

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. mai 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann
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VEDLEGG I

Grunnleggende sikkerhetskrav

1) Hver pyrotekniske artikkel skal for å sikre maksimal sikkerhet og pålitelighet ha de ytelsesegenskaper som 
produsenten har angitt til det meldte organ.

2) Hver pyrotekniske artikkel skal konstrueres og framstilles på en slik måte at den kan disponeres på en sikker måte 
som gir minst mulig miljøvirkninger.

3) Hver pyrotekniske artikkel skal virke korrekt når den brukes etter hensikten.

Hver pyrotekniske artikkel skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal 
prøvingene utføres under de forholdene som råder der de pyrotekniske artiklene skal brukes.

Følgende informasjon og egenskaper skal – der dette er relevant – tas i betraktning eller prøves:

a) utforming, konstruksjon og karakteristiske egenskaper, herunder detaljert kjemisk sammensetning (de brukte 
stoffenes vekt og prosentandel) og mål,

b) den pyrotekniske artikkelens fysiske og kjemiske stabilitet under alle normale, forventede miljøforhold,

c) følsomhet overfor normal, forventet håndtering og transport,

d) kompatibilitet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres kjemiske stabilitet,

e) den pyrotekniske artikkelens bestandighet mot fukt når den skal brukes under fuktige eller våte forhold og 
artikkelens sikkerhet og pålitelighet kan svekkes av fukt,

f) bestandighet mot lave og høye temperaturer når den pyrotekniske artikkelen skal lagres eller brukes ved slike 
temperaturer og artikkelens sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en 
bestanddel eller av den pyrotekniske artikkelen som helhet,

g) sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller utilsiktet,

h) hensiktsmessige anvisninger og om nødvendig merking vedrørende sikker håndtering, lagring, bruk (herunder 
sikkerhetsavstand) og disponering, på mottakerstatens offisielle språk,

i) den pyrotekniske artikkelens, emballasjens eller andre bestanddelers evne til å motstå forringelse under 
normale, forutsigbare lagringsforhold,

j) detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at den 
pyrotekniske artikkelen skal virke sikkert.

Under transport og normal håndtering bør de pyrotekniske artiklene inneholde den pyrotekniske sammensetningen, 
med mindre annet er angitt i produsentens bruksanvisning.

4) Pyrotekniske artikler skal ikke inneholde:

a) kommersielle sprengstoffer, med unntak av svartkrutt og sammensetning for å oppnå lyseffekter,

b) militære eksplosiver.

5) De ulike gruppene pyrotekniske artikler skal også minst oppfylle følgende krav:

A. Fyrverkeri

1) Produsenten skal dele fyrverkeriet inn i ulike kategorier i samsvar med artikkel 3 etter netto eksplosivinnhold, 
sikkerhetsavstand, støynivå eller tilsvarende. Kategorien skal tydelig angis på etiketten.

a) Fyrverkeri i kategori 1 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 1 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.
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iii) Kategori 1 skal ikke omfatte kinaputter, smellbatterier, smellende lyseffekter og smellende 
lyseffektbatterier.

iv) Kasteknall i kategori 1 skal ikke inneholde mer enn 2,5 mg sølvfulminat.

b) Fyrverkeri i kategori 2 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 8 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.

c) Fyrverkeri i kategori 3 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 15 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.

2) Fyrverkeri kan framstilles bare av materialer som minimerer den faren rester kan innebære for helse, eiendom 
og miljø.

3) Tennmetoden skal være klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.

4) Fyrverkeri skal ikke kunne bevege seg tilfeldig og uforutsigbart.

5) Fyrverkeri i kategori 1, 2 og 3 skal beskyttes mot utilsiktet tenning, enten ved et beskyttende deksel, ved 
emballasjen eller ved artikkelens konstruksjon. Fyrverkeri i kategori 4 skal beskyttes mot utilsiktet tenning 
gjennom metoder som angis av produsenten.

B. Andre pyrotekniske artikler

1) Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren for helse, eiendom og miljø er minst mulig ved 
normal bruk.

2) Tennmetoden skal vært klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.

3) Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren som rester innebærer for helse, eiendom og miljø, 
er minst mulig ved utilsiktet antenning.

4) Der det er relevant, skal den pyrotekniske artikkelen virke etter hensikten fram til siste forbruksdato angitt av 
produsenten.

C. Tenninnretninger

1) Tenninnretninger skal kunne initieres på en pålitelig måte og ha tilstrekkelig initieringsevne under normale, 
forventede bruksvilkår.

2) Tenninnretninger skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger under normale, forutsigbare bruks- og 
lagringsvilkår.

3) Elektriske tennsatser skal beskyttes mot elektromagnetiske felt under normale, forutsigbare bruks- og 
lagringsvilkår.

4) Tildekning av lunter skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke og tilstrekkelig beskytte fylling av sprengstoff i 
lunten når den utsettes for normal, forutsigbar mekanisk belastning.

5) Parametrene for luntenes brenntider skal følge med artikkelen.

6) Informasjon om de elektriske tennsatsenes elektriske egenskaper (f.eks. minste tennenergi, resistans) skal følge 
med artikkelen.

7) Ledningene til de elektriske tennsatsene skal, i betraktning av deres bruksformål, ha tilstrekkelig isolasjon og 
mekanisk motstandsevne, og forbindelsen til tennsatsen skal være solid nok.

______________
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VEDLEGG II

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

1. MODUL B: EF-typeprøving

1. Denne modulen beskriver den delen av framgangsmåten som et meldt organ benytter for å kontrollere og bekrefte 
at en prøve som er representativ for den planlagte produksjonen, overholder de relevante bestemmelsene i 
direktiv 2007/23/EF (heretter kalt «dette direktiv»).

2. Søknaden om EF-typeprøving skal sendes inn av produsenten til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) produsentens navn og adresse,

b) en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,

c) den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille til rådighet for det meldte organ en prøve som er representativ for den planlagte produksjonen, 
heretter kalt «type». Det meldte organ kan anmode om flere prøver dersom dette er nødvendig for å gjennomføre 
prøvingsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om artikkelen samsvarer med kravene i dette 
direktiv. Den skal omfatte artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte i den grad det er nødvendig for 
vurderingen, og skal, dersom det er relevant for vurderingen, inneholde:

a) en generell typebeskrivelse,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter, kretser osv.,

c) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og artikkelens virkemåte,

d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 8 i dette direktiv som helt eller delvis er 
anvendt, samt beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 
i dette direktiv når de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt fullt ut,

e) resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv.,

f) prøvingsrapporter.

4. Det meldte organ skal

a) undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er produsert i samsvar med den, samt 
identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelsene i de harmoniserte 
standardene omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv, samt de bestanddelene som er konstruert uten at de 
relevante bestemmelsene i de standardene er anvendt,

b) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og nødvendige prøvinger for å 
kontrollere om de løsningene produsenten har valgt, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 
direktiv, i tilfeller der de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 ikke er anvendt,

c) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og nødvendige prøvinger for å 
kontrollere om de relevante harmoniserte standardene faktisk er anvendt i de tilfellene der produsenten har 
valgt å anvende disse,

d) avtale med søkeren hvor undersøkelsene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.

5. Dersom typen overholder de relevante bestemmelsene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EF-
typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, resultatene av 
undersøkelsen og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen.

En fortegnelse over relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi 
skal oppbevares av det meldte organ.
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Dersom en produsents søknad om typesertifikat avslås, skal det meldte organ gi en detaljert begrunnelse for 
avslaget.

Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søkeren skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EF-typeprøvingssertifikatet, 
om alle endringer av det godkjente produktet som krever ytterligere godkjenning, når disse endringene kan 
påvirke samsvaret med de grunnleggende kravene eller de foreskrevne bruksvilkårene for artikkelen. Denne 
tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldte organ skal oversende de øvrige meldte organer de relevante opplysninger om utstedte og 
tilbakekalte EF-typeprøvingssertifikater og tillegg.

8. De øvrige meldte organer kan få kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem. 
Vedleggene til sertifikatene skal stilles til rådighet for de øvrige meldte organer.

9. Produsenten skal oppbevare kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem sammen med den 
tekniske dokumentasjonen i minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert.

Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig påhvile den personen som bringer produktet i omsetning.

2. MODUL C: Typesamsvar

1. Denne modulen beskriver den delen av framgangsmåten som produsenten benytter for å sikre og erklære at 
de berørte pyrotekniske artikler er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-typeprøvingssertifikatet, og 
oppfyller de relevante kravene i dette direktiv. Produsenten skal påføre hver pyrotekniske artikkel CE-merking 
og utstede en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen utformes slik at alle produserte 
produkter er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-typeprøvingssertifikatet, og med de grunnleggende 
sikkerhetskravene i dette direktiv.

3. Produsenten skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i et tidsrom på minst ti år etter at den siste 
artikkelen er produsert.

Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig påhvile den personen som bringer produktet i omsetning.

4. Et meldt organ valgt av produsenten skal gjennomføre eller besørge gjennomført undersøkelser av artikkelen 
med vilkårlige mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige artiklene, som tas på stedet av det meldte 
organ, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger, som definert i den relevante harmoniserte standarden 
omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller tilsvarende, skal gjennomføres for å kontrollere at artikkelen er i 
samsvar med kravene i dette direktiv. Dersom én eller flere av artikkelprøvene ikke oppfyller disse kravene, 
skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak.

Det er det meldte organs ansvar å påse at produsenten under produksjonsprosessen påfører organets 
identifikasjonsnummer.

3. MODUL D: Kvalitetssikring av produksjonen

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter 
for å sikre og erklære at de berørte pyrotekniske artikler er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-
typeprøvingssertifikatet, og oppfyller kravene i dette direktiv. Produsenten skal påføre hver artikkel CE-
merking og utstede en skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til 
det meldte organ som er ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og 
prøving som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.
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3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de aktuelle pyrotekniske 
artiklene til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

c) teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som beskrives i 
typeprøvingssertifikatet, og med de relevante kravene i dette direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til de 
pyrotekniske artiklenes kvalitet,

b) metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

c) undersøkelser og prøvinger som vil bli gjennomført før, under og etter produksjonen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

d) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner,

e) tiltak for å overvåke at kvaliteten som kreves av de pyrotekniske artiklene, oppnås, og at 
kvalitetssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
den aktuelle produktteknologien. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i 
produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 
og å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver 
planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. Overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med overvåkingen er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetssystemet.
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4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert, kunne framlegge følgende 
dokumenter for de nasjonale myndighetene:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumentasjon på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

4. MODUL E: Kvalitetssikring av produktene

1. Denne modulen beskriver fremgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter 
for å sikre og erklære at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen slik den beskrives i 
EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten skal påføre hver artikkel CE-merking og utstede en skriftlig 
samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er 
ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon og prøving av ferdige produkter som 
beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal for de pyrotekniske artiklene inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet til et 
meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

c) teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Innenfor rammen av kvalitetssystemet skal hver pyrotekniske artikkel undersøkes, og hensiktsmessige 
prøver, som definert i den relevante harmoniserte standarden omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller 
tilsvarende, skal gjennomføres for å kontrollere at artikkelen er i samsvar med de relevante krav i dette 
direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetssystemet skal muliggjøre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.
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Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 
produktkvalitet,

b) undersøkelsen og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjon,

c) tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt,

d) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den aktuelle produktteknologien. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 
og å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver 
planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. Overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med overvåkingen er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) teknisk dokumentasjon,

c) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er blitt produsert, kunne framlegge 
følgende dokumenter for de nasjonale myndigheter:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumenter på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
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6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

5. MODUL G: Verifisering av enkelteksemplarer

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som produsenten benytter for å sikre og erklære at den pyrotekniske 
artikkelen som sertifikatet omhandlet i nr. 2 er utstedt for, oppfyller de relevante kravene i dette direktiv. 
Produsenten skal påføre artikkelen CE-merking og utstede en samsvarserklæring.

2. Det meldte organ skal undersøke den pyrotekniske artikkelen, og hensiktsmessige prøvinger, som definert i den 
relevante harmoniserte standarden omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller tilsvarende, skal gjennomføres 
for å kontrollere at artikkelen er i samsvar med de relevante kravene i dette direktiv.

Det meldte organ skal påføre, eller få påført, sitt identifikasjonsnummer på hver godkjente pyrotekniske artikkel 
og utarbeide et samsvarssertifikat med hensyn til prøvingene som er gjennomført.

3. Formålet med den tekniske dokumentasjonen er å gjøre det mulig å vurdere om den pyrotekniske artikkelen er 
i samsvar med kravene i dette direktiv, samt forstå artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte.

Dokumentasjonen skal, dersom det er nødvendig for vurderingen, inneholde:

a) en generell typebeskrivelse,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter og kretser,

c) beskrivelser og forklaringer som kreves for å forstå konstruksjons- og produksjonstegningene, lister over 
bestanddeler, delenheter og kretser og den pyrotekniske artikkelens virkemåte,

d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 8 i dette direktiv som helt eller delvis er 
anvendt, samt beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 
i dette direktiv når de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt fullt ut,

e) resultater fra konstruksjonsberegninger som er gjort, og undersøkelser som er foretatt,

f) prøvingsrapporter.

6. MODUL H: Fullstendig kvalitetssikring

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter for å sikre 
og erklære at de berørte pyrotekniske artikler oppfyller kravene i dette direktiv. Produsenten eller importøren 
skal påføre hver artikkel CE-merking og utstede en skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages 
av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, inspeksjon av ferdige 
produkter og prøving som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene oppfyller med gjeldende krav i dette direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.
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Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjon 
og produktkvalitet,

b) tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder de standarder som får anvendelse, og dersom 
standardene omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt til fulle, tiltak for å sikre at de 
relevante grunnleggende kravene i dette direktiv er oppfylt,

c) metoder for å kontrollere og vurdere utviklingsresultater, prosesser og systematiske tiltak som vil bli 
brukt for å utvikle produktene som tilhører den aktuelle produktkategorien,

d) metoder for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt de prosesser og systematiske tiltak 
som anvendes,

e) undersøkelser og prøvinger som vil bli gjennomført før, under og etter produksjonen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

f) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner,

g) tiltak for å overvåke at konstruksjonen og produktkvaliteten som kreves av de pyrotekniske artiklene, 
oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den aktuelle produktteknologien. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 
å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, løpende underrettet om 
enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. EF-overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med EF-tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsregistre som kreves i henhold til kvalitetssystemets utviklingsdel, f.eks. resultater av analyser, 
beregninger og prøvinger,

c) kvalitetsregistre som kreves i henhold til kvalitetssystemets produksjonsdel, f.eks. inspeksjonsrapporter, 
prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.
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4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert, kunne framlegge følgende 
dokumenter for de nasjonale myndighetene:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumentasjon på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/252 27.8.2015

VEDLEGG III

Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til når det gjelder organer med ansvar for 
samsvarsvurdering

1. Organet, dets direktør samt personalet som har ansvaret for å utføre verifiseringsprøvingene, skal verken være 
konstruktør, produsent, leverandør, montør eller importør av pyrotekniske artikler som de inspiserer, og heller 
ikke representant for disse partene. Verken direkte eller indirekte som representant skal de delta i konstruksjon, 
produksjon, markedsføring, vedlikehold eller import av slike artikler. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling 
av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet.

2. Organet og dets personale skal foreta verifiseringsprøvingene med størst mulig faglig integritet og teknisk kompetanse 
og ikke la sin bedømmelse eller inspeksjonsresultater påvirke av noen form for press eller oppmuntring, spesielt av 
økonomisk art, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har interesse av verifiseringsresultatene.

3. Organet skal ha til rådighet det personale og de hjelpemidler som er nødvendige for å kunne utføre på tilfredsstillende 
måte de administrative og tekniske oppgaver som er forbundet med verifisering. Det skal også ha tilgang til det 
utstyr som kreves for spesialverifisering.

4. Personalet som har ansvaret for inspeksjon, skal ha:

a) god teknisk og faglig opplæring,

b) tilstrekkelig kjennskap til kravene for prøvingene de utfører, og nødvendig erfaring med slike prøvinger,

c) nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som viser resultatene av utførte prøvinger.

5. Inspeksjonspersonalets uavhengighet skal sikres. Lønnen til hver enkelt skal ikke være avhengig av antall utførte 
prøvinger som denne utfører, eller av resultatene av disse.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring med mindre dets ansvar dekkes av staten i samsvar med nasjonal lovgivning 
eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvingene.

7. Organets personale er underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får kjennskap til i tjenesten 
(unntatt overfor vedkommende administrative myndighet i den stat der det har sin virksomhet) som følge av dette 
direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning.

______________
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VEDLEGG IV

Samsvarsmerking

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende utforming:

Dersom merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen ovenfor, overholdes.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 
om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 
kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 
14 annet ledd annet punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/15/EØF fastsetter regler for å sikre 
trygg og sikker omsetning av eksplosive varer på 
fellesskapsmarkedet.

2) I henhold til nevnte direktiv er det nødvendig å sikre at 
foretak på eksplosivområdet har et system som gjør det 
mulig å spore eksplosive varer for å kunne fastslå hvor en 
vare befinner seg til enhver tid.

3) En forutsetning for å kunne føre nøyaktige og fullstendige 
registre over eksplosive varer i hele omsetningskjeden er at 
eksplosive varer påføres en unik identifikasjonsmerking. 
Dette bør gjøre det mulig å identifisere og spore den 
eksplosive varen fra produksjonsstedet og den første 
markedsføringen fram til sluttbrukeren og bruken av den 
i den hensikt å forhindre misbruk og tyveri og for å bistå 
myndighetene med sporing av forsvunne eller stjålne 
eksplosive varer.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelsen fra forvaltningskomiteen nedsatt ved artikkel 13 
nr. 1 i direktiv 93/15/EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 18.

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter et harmonisert system for unik 
identifikasjonsmerking og sporing av eksplosive varer til sivil 
bruk.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) eksplosive varer transportert og levert uemballert eller i 
pumpevogner for direkte fylling i borehull,

b) eksplosive varer som framstilles på sprengningsstedet og 
lades umiddelbart etter at de er produsert (produksjon «på 
stedet»),

c) ammunisjon.

KAPITTEL 2

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Artikkel 3

Unik identifikasjonsmerking

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
som produserer eller importerer eksplosive varer eller monterer 
tennere, påfører eksplosive varer og hver minste pakningsenhet 
en unik identifikasjonsmerking.

Dersom en eksplosiv vare er gjenstand for ytterligere 
produksjonsprosesser, er produsenten ikke forpliktet til å 
påføre varen en ny identifikasjonsmerking, forutsatt at den 
opprinnelige identifikasjonsmerkingen fortsatt oppfyller 
kravene i artikkel 4.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF

av 4. april 2008

om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold 
til rådsdirektiv 93/15/EØF(*)

2015/EØS/49/49
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2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom den eksplosive varen 
produseres for eksport og påføres en identifikasjonsmerking 
som er i samsvar med importstatens krav, og som gjør det 
mulig å spore den eksplosive varen.

3. Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte de 
komponentene som er beskrevet i vedlegget.

4. Hvert produksjonssted skal tildeles en tresifret kode av 
den nasjonale myndigheten i den medlemsstaten der det er 
etablert.

5. Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet, 
skal produsenten som er etablert i Fellesskapet, kontakte en 
nasjonal myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en 
kode for produksjonsstedet.

Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet og 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal importøren 
av den berørte eksplosive varen kontakte en nasjonal 
myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en kode for 
produksjonsstedet.

6. Medlemsstatene skal sikre at distributører som pakker om 
eksplosive varer, påser at varen og den minste pakningsenheten 
påføres den unike identifikasjonsmerkingen.

Artikkel 4

Merking og påføring

Den unike identifikasjonsmerkingen skal påføres direkte på 
eller festes på den berørte artikkelen på en permanent måte og 
slik at den er lett leselig.

Artikkel 5

Eksplosive varer i patroner og sekker

For eksplosive varer i patroner og sekker skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på hver patron eller sekk. En tilsvarende etikett 
skal festes på hver kasse med patroner.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
patron eller sekk og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
patroner.

Artikkel 6

Tokomponenteksplosiver

For pakkede tokomponenteksplosiver skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på alle de minste pakningsenhetene som 
inneholder de to komponentene.

Artikkel 7

Detonatorer og lunter

For detonatorer eller lunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk eller stempel på hylsen. En tilsvarende etikett skal 
festes på hver kasse med detonatorer eller lunter.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator eller lunte og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer eller lunter.

Artikkel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer 
skal den unike identifikasjonsmerkingen bestå av enten 
en selvklebende etikett på ledningene eller rørene eller en 
selvklebende etikett, direkte trykk eller et stempel på hylsen. 
En tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med detonatorer.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator og feste en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer.

Artikkel 9

Primere og boosterladninger

For primere og boosterladninger skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på primeren eller boosterladningen. En 
tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med primere eller 
boosterladninger.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
primer eller boosterladning og feste en tilsvarende brikke på 
hver kasse med primere eller boosterladninger.

Artikkel 10

Detonerende lunter og sikkerhetslunter

For detonerende lunter og sikkerhetslunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på spolen. Den unike identifikasjonsmerkingen 
skal påføres på hver femte meter, enten på luntens ytre hylster 
eller på det innerste laget av ekstrudert plastmateriale rett under 
luntens ytre fibrer. En tilsvarende etikett skal festes på hver 
kasse med detonerende lunter eller sikkerhetslunter.
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Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke inne i 
lunten og en tilsvarende brikke på hver kasse med detonerende 
lunter eller sikkerhetslunter.

Artikkel 11

Bokser og tønner som inneholder eksplosiver

For bokser og tønner som inneholder eksplosiver, skal den 
unike identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på boksen eller tønnen som inneholder de 
eksplosive varene.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
boks og tønne.

Artikkel 12

Kopier av originaletiketter

Foretak kan påføre de eksplosive varene selvklebende kopier 
av originaletiketten som kundene kan bruke. For å hindre 
misbruk skal det tydelig framgå at det dreier seg om kopier.

KAPITTEL 3

DATAINNSAMLING OG REGISTRERING

Artikkel 13

Datainnsamling

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
innfører et system for innsamling av data om eksplosive varer, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen som følger 
varene gjennom hele omsetningskjeden og livssyklusen.

2. Datainnsamlingssystemet skal gjøre det mulig for 
foretakene å spore en eksplosiv vare, slik at det til enhver tid er 
mulig å fastslå hvor en vare befinner seg.

3. Medlemsstatene skal sikre at de innsamlede dataene, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen, oppbevares 
og vedlikeholdes i et tidsrom på 10 år fra levering eller etter 
utløpet av de eksplosive varenes livssyklus, selv om det 
aktuelle foretaket har sluttet å handle med eksplosive varer.

Artikkel 14

Foretakenes forpliktelser

Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet

a) fører register over alle de eksplosive varenes 
identifikasjonsmerkinger og all relevant informasjon, 
herunder typen eksplosiv vare og selskapet eller personen 
som varene er levert til,

b) registrerer hvor en eksplosiv vare befinner seg så lenge den 
er i foretakets besittelse eller forvaring, til den overføres til 
et annet foretak eller brukes,

c) med jevne mellomrom tester datainnsamlingssystemet for 
å sikre at det er effektivt, og for å sikre kvaliteten på de 
registrerte dataene,

d) oppbevarer og vedlikeholder de innsamlede dataene, 
herunder de unike identifikasjonsmerkingene, i tidsrommet 
angitt i artikkel 13 nr. 3,

e) beskytter de innsamlede dataene mot utilsiktet skade eller 
tilintetgjøring,

f) på anmodning fra vedkommende myndigheter gir disse 
informasjon om hver eksplosive vares opprinnelse og hvor 
varen befinner seg, i hele livssyklusen og gjennom hele 
omsetningskjeden,

g) gir medlemsstatens ansvarlige myndigheter navn på 
og kontaktopplysninger for en person som kan gi dem 
opplysningene angitt i bokstav f) utenom ordinær 
arbeidstid.

Med henblikk på bokstav d) skal foretaket i forbindelse med 
eksplosive varer som er produsert eller importert før datoen 
angitt i artikkel 15 nr. 1 annet ledd, føre registre i samsvar med 
gjeldende nasjonale bestemmelser.
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KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2009 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.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 5. april 2012.

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 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2008.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte:

1. en lesbar del av identifikasjonsmerkingen som består av følgende:

a) navnet på produsenten,

b) en alfanumerisk kode bestående av:

i) to bokstaver som identifiserer medlemsstaten (produksjonsstedet eller stedet for import til 
fellesskapsmarkedet, f.eks. AT = Østerrike),

ii) tre sifre som identifiserer navnet på produksjonsstedet (tildeles av nasjonale myndigheter),

iii) den unike produktkoden som produsenten gir produktene, samt produsentens logistikkinformasjon,

2. en elektronisk lesbar identifikasjon i strekkode- og/eller matrisekodeformat som tilsvarer den alfanumeriske 
identifikasjonskoden.

Eksempel:

3. For artikler som er for små til at både den unike produktkoden og produsentens logistikkinformasjon får plass, anses 
opplysningene under nr. 1 bokstav b) i), nr. 1 bokstav b) ii) og nr. 2 som tilstrekkelig.

_______________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om 
samordning av lover og forskrifter om visse foretak 
for kollektiv investering i verdipapirer (investerings- 
foretak)(2) er blitt betydelig endret flere ganger(3). 
Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør 
direktivet av klarhetshensyn omarbeides.

2) Direktiv 85/611/EØF har i stor grad bidratt til utviklingen 
av den europeiske investeringsfondbransjen og dens 
suksess. Til tross for de forbedringer som er innført 
siden direktivet ble vedtatt, særlig i 2001, har det 
blitt stadig tydeligere at det må gjøres endringer i den 
rettslige rammen for investeringsforetak (UCITS) 
for å tilpasse den til finansmarkedene i det tjueførste 
århundre. Kommisjonens grønnbok av 12. juli 2005 om 
forbedring av EUs rammer for investeringsfond utløste 
en offentlig debatt om hvordan direktiv 85/611/EØF 
burde endres for å møte disse nye utfordringene. Den 
intense samrådsprosessen førte til den i all hovedsak 
felles konklusjonen at det er nødvendig med betydelige 
endringer i dette direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 20.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 13. januar 2009 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.

(2) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
(3) Se vedlegg III del A.

3) Nasjonale lovgivninger som regulerer foretak for 
kollektiv investering, bør samordnes med sikte på en 
tilnærming av konkurransevilkårene for slike foretak på 
fellesskapsplan, samtidig som andelseierne sikres et mer 
effektivt og enhetlig vern. En slik samordning gjør det 
lettere å fjerne begrensningene på fri bevegelighet for 
andeler i investeringsforetak i Fellesskapet.

4) Med henblikk på disse målene er det ønskelig å fastsette 
felles grunnregler for godkjenning av, tilsyn med, struktur 
på og virksomhet for investeringsforetak som er opprettet 
i medlemsstatene, samt for hvilke opplysninger de skal 
være pålagt å offentliggjøre.

5) Samordningen av medlemsstatenes lovgivninger bør 
begrenses til investeringsforetak av annen type enn 
lukket som legger sine andeler ut for offentlig tegning i 
Fellesskapet. Det er ønskelig at investeringsforetakene 
gis tillatelse til, som del av sine investeringsmål, 
å investere i andre, tilstrekkelig likvide finansielle 
instrumenter enn omsettelige verdipapirer. De finansielle 
instrumentene som kan inngå som investeringseiendeler 
i et investeringsforetaks portefølje, bør angis i dette 
direktiv. Utvelgingen av investeringer til en portefølje på 
grunnlag av en indeks er en forvaltningsteknikk.

6) Dersom en bestemmelse i dette direktiv krever at et 
investeringsforetak iverksetter tiltak, bør bestemmelsen 
forstås som en henvisning til forvaltningsselskapet i 
de tilfeller der investeringsforetaket er stiftet som et 
investeringsfond forvaltet av et forvaltningsselskap, og 
der investeringsfondet ikke kan opptre alene fordi det 
selv ikke har status som juridisk person.

7) Andeler i investeringsforetak betraktes som finansielle 
instrumenter i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter(4).

(4) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/65/EF

av 13. juli 2009

om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 
(investeringsforetak)

(omarbeiding)(*)
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8) En godkjenning gitt til forvaltningsselskapet i dets hjem-
stat bør sikre vern av investorer og forvaltningsselskapenes 
solvens, for å bidra til finanssystemets stabilitet. Den 
framgangsmåten som er valgt i dette direktiv, skal sikre 
den grunnleggende harmoniseringen som er nødvendig 
og tilstrekkelig for å oppnå en gjensidig anerkjennelse 
av godkjenninger og tilsynsordninger som vil gjøre det 
mulig å gi én enkelt godkjenning som er gyldig i hele 
Fellesskapet, og å anvende prinsippet om tilsyn ved 
hjemstatens tilsynsmyndigheter.

9) For å sikre at forvaltningsselskapet skal kunne oppfylle de 
forpliktelser som følger av dets virksomhet, og slik sikre 
dets stabilitet, kreves det startkapital og tilleggskapital. 
For å ta hensyn til utviklingen, særlig når det gjelder 
kapitalkrav knyttet til driftsrisiko i Fellesskapet og andre 
internasjonale fora, bør disse kravene, herunder bruk av 
garantier, gjennomgås.

10) For å verne investorene er det nødvendig å sikre 
internkontroll i alle forvaltningsselskaper, særlig ved at 
ledelsen består av to personer og ved at det finnes egnede 
interne kontrollsystemer.

11) I tråd med prinsippet om tilsyn ved hjemstatens 
tilsynsmyndigheter bør forvaltningsselskaper som er 
godkjent i hjemstaten, få tilby de tjenester de er godkjent 
for, i hele Fellesskapet gjennom å opprette filialer eller i 
henhold til adgangen til å yte tjenester.

12) Når det gjelder kollektiv porteføljeforvaltning 
(forvaltning av verdipapirfond/investeringsfond eller 
investeringsselskaper), bør den godkjenningen som et 
forvaltningsselskap får i hjemstaten, gjøre det mulig for 
selskapet å utføre følgende virksomhet i vertsstaten, med 
forbehold for kapittel XI: salg av andeler i harmoniserte 
verdipapirfond/investeringsfond som selskapet forvalter 
i hjemstaten, gjennom opprettelse av en filial; salg av 
aksjer i harmoniserte investeringsselskaper som selskapet 
forvalter, gjennom opprettelse av en filial; salg av andeler i 
harmoniserte verdipapirfond/investeringsfond eller aksjer 
i harmoniserte investeringsselskaper forvaltet av andre 
forvaltningsselskaper; utførelse av alle andre funksjoner 
og oppgaver som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning; 
forvaltning av eiendeler i investeringsselskaper stiftet i 
andre medlemsstater enn selskapets hjemstat; utførelse av 
funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning, på 
grunnlag av mandater og på vegne av forvaltningsselskaper 
stiftet i andre medlemsstater enn selskapets hjemstat. I de 
tilfeller der et forvaltningsselskap selger andeler i egne 
harmoniserte verdipapirfond/investeringsfond eller aksjer 

i egne harmoniserte investeringsselskaper i vertsstaten 
uten opprettelse av en filial, bør det bare være underlagt 
regler for markedsføring over landegrensene.

13) Når det gjelder omfanget av forvaltningsselskapers 
virksomhet, og for å ta hensyn til nasjonale lovgivninger 
og gi slike selskaper mulighet til å oppnå stordriftsfordeler, 
er det ønskelig også å la dem utføre forvaltning av 
investeringsporteføljer på individuelt kundegrunnlag 
(individuell porteføljeforvaltning), herunder forvaltning 
av pensjonsfond samt visse sekundæraktiviteter knyttet 
til selskapets kjernevirksomhet, forutsatt at dette 
ikke truer selskapenes stabilitet. Det bør imidlertid 
fastsettes særlige regler for å unngå interessekonflikter 
når forvaltningsselskaper er godkjent til å utføre både 
kollektiv og individuell porteføljeforvaltning.

14) Forvaltning av individuelle investeringsporteføljer er en 
investeringstjeneste som omfattes av direktiv 2004/39/
EF. For å sikre enhetlige rammeregler på dette området 
er det ønskelig at forvaltningsselskaper hvis godkjenning 
også omfatter slike tjenester, underlegges de vilkår for å 
utøve virksomhet som er fastsatt i nevnte direktiv.

15) Som en allmenn regel bør en hjemstat kunne fastsette 
strengere regler enn dem som er fastsatt i dette direktiv, 
særlig når det gjelder godkjenningsvilkår, tilsynskrav og 
regler for rapportering og for prospektet.

16) Det er ønskelig å fastsette regler som bestemmer vilkårene 
for at et forvaltningsselskap på grunnlag av mandater kan 
delegere visse oppgaver og funksjoner til tredjemann for 
å effektivisere virksomheten. For å sikre at prinsippet om 
tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter virker etter 
hensikten, bør medlemsstater som tillater slik delegering, 
sikre at et godkjent forvaltningsselskap ikke delegerer alle 
sine funksjoner til én eller flere tredjemenn slik at det blir 
et postkasseselskap, og at eksisterende mandater ikke er 
til hinder for et effektivt tilsyn med forvaltningsselskapet. 
Det at forvaltningsselskapet har delegert sine funksjoner, 
bør imidlertid ikke få innvirkning på selskapets eller 
depotmottakerens ansvar overfor andelseierne og 
vedkommende myndigheter.

17) For å sikre like vilkår og hensiktsmessig tilsyn på lang 
sikt bør Kommisjonen kunne undersøke mulighetene for 
å harmonisere delegeringsordningene på fellesskapsplan.
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18) Prinsippet om tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter 
forutsetter at vedkommende myndigheter tilbakekaller 
eller unnlater å gi godkjenning når det klart framgår av 
faktorer som virksomhetsplan, geografisk plassering eller 
den virksomhet som faktisk utøves, at et forvaltningsselskap 
har valgt rettssystemet i en bestemt medlemsstat for å 
unngå de strengere standarder i en annen medlemsstat 
der det har til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av 
sin virksomhet. I dette direktiv bør et forvaltningsselskap 
ha godkjenning i den medlemsstat der selskapet har sitt 
forretningskontor. I samsvar med prinsippet om tilsyn ved 
hjemstatens tilsynsmyndigheter skal bare vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat betraktes 
som kompetente til å føre tilsyn med organiseringen av 
forvaltningsselskapet, herunder alle framgangsmåter 
og ressurser for utøvelse av administrasjonsfunksjonen 
omhandlet i vedlegg II, som bør være underlagt 
lovgivningen i forvaltningsselskapets hjemstat.

19) Dersom et investeringsforetak forvaltes av et 
forvaltningsselskap som er godkjent i en annen 
medlemsstat enn investeringsforetakets hjemstat, bør 
forvaltningsselskapet vedta og fastsette hensiktsmessige 
framgangsmåter og ordninger for behandling av 
investorklager, f.eks. gjennom egnede bestemmelser 
i distribusjonsavtaler eller i form av en adresse i 
investeringsforetakets hjemstat, som ikke nødvendigvis 
trenger å være adressen til forvaltningsselskapet 
selv. Et slikt forvaltningsselskap bør også utarbeide 
hensiktsmessige framgangsmåter og ordninger for 
å gjøre informasjon tilgjengelig på forespørsel fra 
offentligheten eller vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat, f.eks. ved å oppnevne 
en kontaktperson blant forvaltningsselskapets ansatte 
som kan håndtere forespørsler om informasjon. Et slikt 
forvaltningsselskap bør imidlertid ikke være pålagt 
ved lov i investeringsforetakets hjemstat å ha en lokal 
representant i den medlemsstaten for å oppfylle disse 
pliktene.

20) Vedkommende myndigheter som godkjenner 
investeringsforetaket, bør ta hensyn til investeringsfondets 
regler eller investeringsselskapets stiftelsesdokumenter, 
valg av depotmottaker og forvaltningsselskapets 
evne til å forvalte investeringsforetaket. Dersom 
forvaltningsselskapet er opprettet i en annen medlemsstat, 
bør vedkommende myndigheter kunne basere seg på 
en bekreftelse utstedt av vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat, med hensyn til hvilken 
type investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent 
til å forvalte. Godkjenning av et investeringsforetak 
bør ikke være betinget av et ytterligere kapitalkrav til 
forvaltningsselskapet, av at forvaltningsselskapet har 
sitt forretningskontor i investeringsforetakets hjemstat, 
eller av at forvaltningsselskapet har virksomhet i 
investeringsforetakets hjemstat.

21) Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat bør ha kompetanse til å føre tilsyn med 

overholdelsen av reglene for opprettelse og drift 
av investeringsforetaket, som bør være underlagt 
lovgivningen i investeringsforetakets hjemstat. 
For dette formål bør vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat kunne innhente 
opplysninger direkte fra forvaltningsselskapet. Særlig 
bør vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat kunne kreve at forvaltningsselskaper legger fram 
opplysninger om transaksjoner knyttet til investeringer 
gjort av investeringsforetak godkjent i den medlemsstaten, 
herunder opplysninger fra regnskap og registre over 
slike transaksjoner og fra fondets regnskaper. For å 
rette opp etter eventuelle brudd på regelverket innenfor 
deres ansvarsområde bør vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets vertsstat kunne ha tillit til at 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat samarbeider, og bør om nødvendig kunne gripe 
inn direkte overfor forvaltningsselskapet.

22) Det bør være mulig for investeringsforetakets hjemstat 
å fastsette regler for innholdet i investeringsforetakets 
andelseierregister. Hvordan registeret vedlikeholdes 
og hvor det plasseres, bør imidlertid forbli en del av 
forvaltningsselskapets organisatoriske bestemmelser.

23) Investeringsforetakets hjemstat må ha alle midler 
til rådighet for å rette opp etter eventuelle brudd på 
investeringsforetakets regler. For dette formål bør 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat kunne iverksette forebyggende tiltak og vedta 
sanksjoner mot forvaltningsselskapet. Som en siste utvei 
bør vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat ha mulighet til å kreve at forvaltningsselskapets 
forvaltning av investeringsforetaket opphører. I slike 
tilfeller bør medlemsstatene fastsette nødvendige 
bestemmelser for å sikre korrekt forvaltning eller 
avvikling av investeringsforetaket.

24) For å unngå tilsynsarbitrasje og styrke tilliten til at 
hjemstatens vedkommende myndigheter utøver effektivt 
tilsyn, bør godkjenning ikke gis når et investeringsforetak 
hindres i å markedsføre sine andeler i hjemstaten. Når 
investeringsforetaket først er godkjent, bør det stå fritt til 
å velge medlemsstater der dets andeler skal markedsføres 
i samsvar med dette direktiv.

25) For å ivareta aksjeeiernes interesser og sikre like 
vilkår i markedet for harmoniserte foretak for kollektiv 
investering kreves det at investeringsselskaper har 
startkapital. Investeringsselskaper som har utpekt et 
forvaltningsselskap, vil imidlertid være dekket gjennom 
forvaltningsselskapets tilleggskapital.
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26) Dersom det finnes relevante regler for 
forretningsvirksomhet og delegering av funksjoner, 
og dersom hjemstatens lovgivning tillater 
forvaltningsselskapet å foreta slik delegering, bør 
godkjente investeringsselskaper overholde disse reglene 
tilsvarende, enten direkte når investeringsselskapet 
ikke har utpekt et forvaltningsselskap som er godkjent i 
henhold til dette direktiv, eller indirekte når de har utpekt 
et slikt forvaltningsselskap.

27) Til tross for behovet for konsolidering investeringsforetak 
imellom, møter fusjoner mellom investeringsforetak 
mange juridiske og forvaltningsmessige vansker i 
Fellesskapet. For å forbedre det indre markeds virkemåte er 
det derfor nødvendig å fastsette fellesskapsbestemmelser 
som tilrettelegger for fusjoner mellom investeringsforetak 
(og deres investeringsavdelinger). Selv om noen 
medlemsstater trolig bare vil godkjenne avtalebaserte 
fond, bør fusjoner over landegrensene mellom alle typer 
investeringsforetak (avtalebaserte fond, selskapsfond 
og verdipapirfond) tillates og anerkjennes av alle 
medlemsstater, uten at medlemsstatene må opprette nye 
selskapsformer for investeringsforetak i sine nasjonale 
lovgivninger.

28) Dette direktiv gjelder de fusjonsmetoder som er mest 
brukt i medlemsstatene. Direktivet pålegger ikke alle 
medlemsstater å innføre alle de tre metodene i sin 
nasjonale lovgivning, men hver enkelt medlemsstat 
bør anerkjenne overføringer av eiendeler som følger 
av disse fusjonsmetodene. Dette direktiv er ikke til 
hinder for at investeringsforetak kan benytte andre 
fusjonsmetoder nasjonalt, i situasjoner der ingen av 
de investeringsforetakene som berøres av fusjonen, 
har meldt om markedsføring av sine andeler over 
landegrensene. Slike fusjoner vil fortsatt være underlagt 
relevante internrettslige bestemmelser. Nasjonale regler 
for beslutningsdyktighet bør verken skille mellom 
innenlandske fusjoner og fusjoner over landegrensene 
eller være strengere enn dem som er fastsatt for fusjoner 
mellom selskaper.

29) For å ivareta investorenes interesser bør medlemsstatene 
kreve at planlagte innenlandske fusjoner eller fusjoner 
over landegrensene mellom investeringsforetak skal være 
godkjent av hjemstatens vedkommende myndigheter. 
For fusjoner over landegrensene bør de overdragende 
investeringsforetakenes vedkommende myndigheter 
godkjenne fusjonen for å sikre at interessene til 
andelseiere som i praksis bytter investeringsforetak, 
blir behørig beskyttet. Dersom fusjonen omfatter mer 
enn ett overdragende investeringsforetak og disse 
investeringsforetakene er hjemmehørende i forskjellige 
medlemsstater, vil vedkommende myndigheter for  
hvert av de overdragende investeringsforetakene måtte 
godkjenne fusjonen, i nært samarbeid med hverandre, 
herunder gjennom hensiktsmessig utveksling av 
opplysninger. Ettersom interessene til andelseierne i 
det overtakende investeringsforetaket også må behørig 

ivaretas, bør de tas hensyn til av vedkommende 
myndigheter i det overtakende investeringsforetakets 
hjemstat.

30) Andelseiere i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket bør også kunne kreve gjenkjøp 
eller innløsning av sine andeler eller, om mulig, at de 
konverteres til andeler i et annet investeringsforetak 
som har en liknende investeringspolitikk og forvaltes 
av samme forvaltningsselskap eller et tilknyttet selskap. 
Denne rettigheten skal ikke være underlagt noen 
tilleggsavgifter, med unntak av gebyrer som det aktuelle 
investeringsforetaket utelukkende skal innkreve til 
dekning av desinvesteringskostnader i alle situasjoner, 
som fastsatt i de overdragende og overtakende 
investeringsforetakenes prospekter.

31) Det bør også sikres at fusjoner kontrolleres av tredjemann. 
Depotmottakerne i hvert av investeringsforetakene 
som berøres av fusjonen, bør kontrollere at den felles 
fusjonsplanen er i samsvar med de aktuelle bestemmelsene 
i dette direktiv og investeringsforetakenes fondsregler. En 
depotmottaker eller en uavhengig revisor bør utarbeide 
en rapport på vegne av alle de investeringsforetakene 
som er involvert i fusjonen, med validering av metodene 
for verdivurdering av investeringsforetakenes eiendeler 
og forpliktelser og metodene benyttet til beregning av 
bytteforholdet fastsatt i den felles fusjonsplanen samt det 
faktiske bytteforholdet og eventuelt kontantutbetalingen 
per andel. For å begrense kostnadene ved fusjoner over 
landegrensene bør det være mulig å utarbeide én enkelt 
rapport for alle investeringsforetakene som inngår i 
fusjonen, og revisoren i det overdragende eller det 
overtakende investeringsforetaket bør gis mulighet til å 
gjøre dette. Av hensyn til investorenes beskyttelse bør 
andelseierne på forespørsel og kostnadsfritt få en kopi av 
denne rapporten.

32) Det er særlig viktig at andelseierne får tilfredsstillende 
informasjon om den planlagte fusjonen, og at deres 
rettigheter er tilstrekkelig beskyttet. Selv om interessene 
til andelseierne i det overdragende investeringsforetaket 
blir sterkest berørt av fusjonen, bør også interessene til 
andelseierne i det overtakende investeringsforetaket 
ivaretas.

33) Bestemmelsene om fusjoner fastsatt i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen av regelverket for tilsyn 
med foretakssammenslutninger, særlig rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med 
foretakssammenslutninger (EFs fusjonsforordning)(1).

34) Fri markedsføring av andeler utstedt av investerings-
foretak som er godkjent til å investere inntil 100 % av sine 
eiendeler i omsettelige verdipapirer utstedt av samme 
organ (stat, lokale myndigheter osv.), bør ikke direkte 
eller indirekte virke forstyrrende på kapitalmarkedet eller 
medlemsstatenes finansiering.

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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35) Definisjonen av omsettelige verdipapirer som er angitt i 
dette direktiv, gjelder bare for dette direktiv og berører 
ikke de ulike definisjonene som benyttes i nasjonale 
lovgivninger for andre formål, som beskatning. Aksjer 
og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 
utstedt av organer som boligspareforeninger («building 
societies») og samvirkeforetak («industrial and provident 
societies»), der det i praksis ikke er mulig å overføre 
eierskapet til verdipapirene på annen måte enn ved at 
det utstedende organet kjøper dem tilbake, inngår ikke i 
denne definisjonen.

36) Pengemarkedsinstrumenter omfatter omsettelige 
instrumenter som normalt omsettes på pengemarkedet 
snarere enn på regulerte markeder, f.eks. statskasseveksler 
og gjeldsinstrumenter utstedt av lokale myndigheter, 
innskuddsbevis, rentebærende markedspapirer, veksler 
med mellomlang løpetid og bankaksepter.

37) Begrepet regulert marked har i dette direktiv samme 
betydning som i direktiv 2004/39/EF.

38) Det er ønskelig å tillate at et investeringsforetak investerer 
sine eiendeler i andeler i investeringsforetak og andre 
foretak for kollektiv investering av åpen type som også 
investerer i likvide finansielle eiendeler omhandlet i dette 
direktiv, og som drives etter prinsippet om risikospredning. 
Det er nødvendig at investeringsforetak og andre foretak 
for kollektiv investering som investeringsforetaket 
investerer i, underlegges effektivt tilsyn.

39) Det bør legges til rette for at investeringsforetak skal 
kunne investere i investeringsforetak og andre foretak for 
kollektiv investering. Det er derfor viktig å sikre at slik 
investeringsaktivitet ikke medfører redusert investorvern. 
På grunn av de økte mulighetene investeringsforetakene 
har til å investere i andeler i andre investeringsforetak og 
andre foretak for kollektiv investering, er det nødvendig 
å fastsette visse regler for mengdebegrensninger, 
offentliggjøring av opplysninger og forhindring av 
kaskadefenomenet.

40) For å ta hensyn til markedsutviklingen og på bakgrunn 
av gjennomføringen av den økonomiske og monetære 
union bør investeringsforetak tillates å investere i 
bankinnskudd. For å sikre at investeringer i innskudd 
er tilstrekkelig likvide, bør disse innskuddene kunne 
tilbakebetales på anfordring eller trekkes tilbake. Dersom 
innskuddene foretas i en kredittinstitusjon som har sitt 
forretningskontor i en tredjestat, bør kredittinstitusjonen 
være underlagt tilsynsregler tilsvarende dem fastsatt i 
fellesskapsretten.

41) I tillegg til tilfellet der et investeringsforetak investerer 
i bankinnskudd i samsvar med sine fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter, bør det være mulig å tillate alle 
investeringsforetak å besitte ytterligere likvide midler, 
som bankinnskudd på anfordring. Besittelse av slike 
ytterligere likvide midler kan være berettiget for f.eks. å 
dekke løpende eller ekstraordinære betalinger, ved salg, 
fram til det kan reinvestere i omsettelige verdipapirer, 

pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle 
eiendeler som omfattes av dette direktiv, eller i et tidsrom 
som er strengt nødvendig når investering i omsettelige 
verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og andre 
finansielle eiendeler er innstilt på grunn av ugunstige 
markedsvilkår.

42) Av forsiktighetshensyn er det nødvendig at 
investeringsforetak unngår en altfor stor konsentrasjon av 
investeringer som utsetter dem for motpartsrisiko overfor 
en enkelt enhet eller enheter som tilhører samme konsern.

43) Investeringsforetak bør uttrykkelig tillates å investere 
i finansielle derivater, som ledd i deres allmenne 
investeringspolitikk eller for sikringsformål, for å oppnå et 
fastsatt finansielt mål eller den risikoprofil som er angitt i 
prospektet. For å sikre vern av investorer er det nødvendig 
å begrense det største mulige engasjement som er knyttet 
til derivater, slik at det ikke overstiger samlet nettoverdi 
av investeringsforetakets portefølje. For å sikre konstant 
bevissthet om de risikoer og forpliktelser som følger 
av derivattransaksjoner, og kontrollere at de fastsatte 
investeringsgrensene overholdes, bør disse risikoene og 
forpliktelsene kontinuerlig måles og overvåkes. I tillegg, 
for å sikre vern av investorer gjennom framlegging av 
opplysninger, bør investeringsforetakene gi en beskrivelse 
av de strategier, metoder og investeringsgrenser som 
gjelder for deres derivattransaksjoner.

44) Tiltakene for å håndtere den potensielt skjevfordelte 
interessen for produkter der kredittrisikoen overføres 
gjennom verdipapirisering, som forutsett med hensyn til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 
2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetak og 
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2), må være 
konsekvente og samstemte i all relevant lovgivning som 
gjelder finanssektoren. Kommisjonen vil legge fram 
hensiktsmessige forslag til regelverk, herunder med 
hensyn til dette direktiv, for å sikre slik konsekvens og 
samstemthet, etter behørig vurdering av virkningene av 
slike forslag.

45) Når det gjelder OTC-derivater, bør det fastsettes krav til 
hvilke motparter og instrumenter som kan godtas, samt til 
likviditet og løpende vurdering av posisjonen. Formålet 
med slike krav er å sikre et tilfredsstillende investorvern, 
liknende det vern de får når de erverver derivater som 
omsettes på regulerte markeder.

46) Derivattransaksjoner bør aldri benyttes til å omgå 
prinsippene eller reglene fastsatt i dette direktiv. Når 
det gjelder OTC-derivater, bør ytterligere regler for 
risikospredning gjelde ved engasjement mot en enkelt 
motpart eller gruppe av motparter.

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
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47) Enkelte porteføljeforvaltningsmetoder for foretak for 
kollektiv investering som hovedsakelig investerer i 
aksjer eller obligasjoner, er basert på etterligning av 
aksjeindekser eller obligasjonsindekser. Investerings-
foretak bør tillates å etterligne velkjente og anerkjente 
aksjeindekser eller obligasjonsindekser. For å oppnå dette 
kan det bli nødvendig å innføre mer fleksible regler for 
risikospredning for investeringsforetak som investerer i 
aksjer eller obligasjoner.

48) Foretak for kollektiv investering som faller inn under dette 
direktivs virkeområde, bør ikke benyttes for andre formål 
enn kollektiv investering av kapital som er skaffet til veie 
ved henvendelse til offentligheten i samsvar med reglene 
fastsatt i dette direktiv. I de tilfeller som er nevnt i dette 
direktiv, bør det bare være mulig for et investeringsforetak 
å ha datterforetak når det er nødvendig for at det effektivt 
skal kunne utøve visse former for virksomhet, som også 
er angitt i dette direktiv. Det skal sikres effektivt tilsyn 
med investeringsforetakene. Investeringsforetak bør 
derfor kunne opprette datterforetak i en tredjestat bare 
i de tilfeller som er angitt og i samsvar med de vilkår 
som er fastsatt i dette direktiv. Den allmenne plikten til 
å opptre utelukkende i andelseiernes interesse, og særlig 
målet om å øke kostnadseffektiviteten, kan aldri berettige 
at et investeringsforetak iverksetter tiltak som kan hindre 
vedkommende myndigheter i å utøve et effektivt tilsyn.

49) Den opprinnelige utgaven av direktiv 85/611/EØF 
inneholdt et unntak fra begrensningen med hensyn til hvor 
stor prosentandel av sine eiendeler et investeringsforetak 
kan investere i omsettelige verdipapirer utstedt av samme 
organ, som fikk anvendelse på obligasjoner utstedt eller 
garantert av en medlemsstat. Dette unntaket gjorde det 
mulig for investeringsforetak å investere inntil 35 % av 
sine eiendeler i slike obligasjoner. Et liknende, men mer 
begrenset unntak er berettiget når det gjelder obligasjoner 
i privat sektor, som selv i mangel på statlige garantier gir 
investoren særlige garantier i henhold til de særregler 
som gjelder for dem. Det er derfor nødvendig å utvide 
unntaket til å gjelde alle obligasjoner fra privat sektor 
som oppfyller felles fastsatte kriterier, samtidig som det 
overlates til medlemsstatene å utarbeide en liste over de 
obligasjoner de eventuelt vil innvilge unntak for.

50) Flere medlemsstater har vedtatt bestemmelser som gjør 
det mulig for ikke-samordnede foretak for kollektiv 
investering å samle sine eiendeler i et såkalt mottakerfond. 
For at investeringsforetak skal kunne benytte seg av slike 
strukturer, må tilføringsfond som ønsker å plassere sine 
eiendeler i et mottakerfond, være unntatt fra forbudet mot 
å investere mer enn 10 % eller eventuelt 20 % av sine 
eiendeler i ett enkelt foretak for kollektiv investering. 
Et slikt unntak er berettiget ettersom tilføringsfondet 
investerer alle eller storparten av sine eiendeler i den 

diversifiserte porteføljen til mottakerfondet, som selv 
er underlagt de diversifiseringsregler som gjelder for 
investeringsforetak.

51) For å legge til rette for at det indre marked skal fungere 
på en effektiv måte, og for å sikre samme investorvern 
i hele Fellesskapet, bør såkalte mottakerfond/
tilføringsfond-strukturer (fond i ett fond) tillates både 
der mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet i 
samme medlemsstat, og der de er opprettet i forskjellige 
medlemsstater. For å gjøre det lettere for investorer 
å forstå mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, og 
for at tilsynsmyndighetene lettere skal kunne føre 
tilsyn med dem, særlig i tverrnasjonale situasjoner, 
bør ingen tilføringsfond kunne investere i mer enn ett 
mottakerfond. For å sikre samme investorvern i hele 
Fellesskapet bør også mottakerinvesteringsforetaket være 
et godkjent investeringsforetak. For å unngå en unødig 
administrativ byrde bør bestemmelsene om underretning 
om markedsføring over landegrensene ikke få anvendelse 
dersom et mottakerfond ikke skaffer til veie midler fra 
allmennheten i en annen medlemsstat enn den det er 
opprettet i, men bare har ett eller flere tilføringsfond i 
denne andre medlemsstaten.

52) For å beskytte investorene i tilføringsfondet bør 
tilføringsfondets investeringer i mottakerfondet være 
forhåndsgodkjent av vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat. Det kreves bare godkjenning 
av den første investeringen i mottakerfondet som gjør 
at tilføringsfondet overskrider den grensen som gjelder 
for investeringer i et annet investeringsforetak. For å 
legge til rette for at det indre marked skal fungere på 
en effektiv måte, og for å sikre samme investorvern 
i hele Fellesskapet, bør de vilkår som må oppfylles og 
den dokumentasjon og de opplysninger som skal gis 
i forbindelse med godkjenningen av tilføringsfondets 
investeringer i mottakerfondet, være uttømmende.

53) For at tilføringsfondet skal kunne handle i andelseiernes 
beste interesse og særlig sette det i stand til å innhente fra 
mottakerfondet alle de opplysninger og dokumenter som 
er nødvendige for å utøve sine plikter, bør tilføringsfondet 
og mottakerfondet inngå en juridisk bindende avtale. 
Dersom både tilføringsfondet og mottakerfondet forvaltes 
av samme forvaltningsselskap, bør det imidlertid være 
tilstrekkelig at sistnevnte utarbeider interne regler 
for forretningsvirksomhet. Avtaler om utveksling av 
opplysninger mellom depotmottakerne eller revisorene 
for henholdsvis tilføringsfondet og mottakerfondet bør 
sikre den flyt av opplysninger og dokumenter som er 
nødvendig for at tilføringsfondets depotmottaker eller 
revisor skal kunne utføre sine oppgaver. Dette direktiv bør 
sikre at depotmottakerne eller revisorene ved oppfyllelse 
av disse kravene ikke bryter noen bestemmelser om 
taushetsplikt eller personvern.
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54) For å sikre godt vern av interessene til investorene i 
tilføringsfond skal prospektet, nøkkelinformasjonen og alt 
markedsføringsmateriell være tilpasset særtrekkene ved 
mottakerfond/tilføringsfond-strukturer. Tilføringsfondets 
investeringer i mottakerfondet bør ikke ha innvirkning 
på tilføringsfondets evne til selv å gjenkjøpe eller innløse 
andeler på oppfordring fra sine andelseiere eller til å 
opptre i andelseiernes beste interesse.

55) I henhold til dette direktiv skal andelseiere beskyttes 
mot å bli avkrevd uberettigede tilleggskostnader ved 
at mottakerfondet forbys å avkreve tilføringsfondet 
tegnings- og innløsningsgebyrer. Mottakerfondet bør 
imidlertid kunne kreve tegnings- eller innløsningsgebyrer 
av andre investorer i mottakerfondet.

56) Konverteringsreglene bør tillate at et eksisterende 
investeringsforetak konverteres til et tilføringsfond. De 
bør samtidig sikre tilstrekkelig vern av andelseierne. 
Ettersom konvertering er en grunnleggende endring 
av investeringspolitikken, bør det kreves at det 
konverterende investeringsforetaket gir sine andelseiere 
tilstrekkelig informasjon til at de kan beslutte om de vil 
opprettholde sin investering. Vedkommende myndigheter 
bør ikke kreve at tilføringsfondet framlegger mer eller 
annen informasjon enn det som er fastsatt i dette direktiv.

57) Dersom vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat får kjennskap til uregelmessigheter i forbindelse 
med et mottakerfond eller oppdager at mottakerfondet 
ikke overholder bestemmelsene i dette direktiv, kan de 
ved behov beslutte å iverksette relevante tiltak for å sikre 
at mottakerfondets andelseiere informeres om dette.

58) Medlemsstatene bør skille klart mellom markedsførings-
materiell og opplysninger som det er pålagt å gi 
investorene i henhold til dette direktiv. Opplysninger som 
det er pålagt å gi investorene, omfatter nøkkelinformasjon, 
prospektet og års- og halvårsberetninger.

59) Nøkkelinformasjon bør, i god tid før tegning av andeler 
i investeringsforetaket, stilles kostnadsfritt til rådighet 
for investorene i form av et særskilt dokument som 
hjelp til å ta velbegrunnede investeringsbeslutninger. 
Slik nøkkelinformasjon bør bare inneholde opplysninger 
som er vesentlige for å kunne ta en slik beslutning. 
Nøkkelinformasjonen bør harmoniseres og være av 
en slik art at den sikrer tilstrekkelig investorvern og 
sammenlignbarhet. Nøkkelinformasjonen bør være 
kortfattet. Ett enkelt dokument av begrenset lengde 
som presenterer opplysningene i en bestemt rekkefølge, 
er den mest velegnede måten å gi småinvestorer klar 
og enkel informasjon på, og dokumentet bør gjøre 
det mulig å foreta nyttige sammenligninger, særlig 
av kostnader og risikoprofil, som har betydning for 
investeringsbeslutningen.

60) Vedkommende myndigheter i den enkelte medlemsstat 
kan gjøre nøkkelinformasjon om alle investeringsforetak 
som er godkjent i vedkommende medlemsstat, 
tilgjengelig for offentligheten på et dertil egnet område 
av sitt nettsted.

61) Det bør utarbeides nøkkelinformasjon for alle 
investeringsforetak. Forvaltningsselskaper eller eventuelt 
investeringsselskaper bør formidle nøkkelinformasjon til 
relevante enheter i samsvar med de distribusjonsmetoder 
som benyttes (direktesalg eller salg gjennom mellomledd). 
Mellomleddene bør formidle nøkkelinformasjonen til 
kunder og potensielle kunder.

62) Investeringsforetak bør ha anledning til å markedsføre 
sine andeler i andre medlemsstater forutsatt at de 
følger en framgangsmåte for melding som er basert på 
en forbedret kommunikasjon mellom vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene. Etter at et fullstendig 
meldingsdokument er overført fra vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat, bør det 
ikke være mulig for investeringsforetakets vertsstat å 
nekte et investeringsforetak som er opprettet i en annen 
medlemsstat, tilgang til vertsstatens marked eller bestride 
godkjenningen gitt av den andre medlemsstaten.

63) Investeringsforetak bør kunne markedsføre sine andeler 
forutsatt at de treffer de nødvendige tiltak for å sikre at de 
har mulighet til å foreta utbetalinger til andelseierne, foreta 
gjenkjøp eller innløsning av andeler og tilgjengeliggjøre 
den informasjon som investeringsforetaket er pålagt å 
framlegge.

64) For å legge til rette for markedsføring over landegrensene 
av andeler i et investeringsforetak bør det etter at 
investeringsforetaket har fått tilgang til medlemsstatens 
marked, kontrolleres at ordningene for markedsføring av 
andeler i investeringsforetak er i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter i investeringsforetakets vertsstat. 
Dette kan omfatte kontroll av markedsføringsordningenes 
egnethet, særlig om distribusjonsordningene er egnet og 
om plikten til å framlegge markedsføringsmateriell på en 
rettvisende, klar og ikke villedende måte er overholdt. 
Dette direktiv bør ikke hindre vedkommende myndigheter 
i vertsstaten i å kontrollere at markedsføringsmateriell, 
med unntak av nøkkelinformasjon, prospektet og års- og 
halvårsberetninger, er i samsvar med nasjonal lovgivning 
før investeringsforetaket kan benytte det, forutsatt at en 
slik kontroll er ikke-diskriminerende og ikke hindrer 
investeringsforetaket i å få tilgang til markedet.

65) For å øke rettssikkerheten er det nødvendig å sikre 
at investeringsforetak som markedsfører sine andeler 
over landegrensene, har enkel tilgang til fullstendig 
informasjon, i form av elektroniske publikasjoner og på 
et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, om 
gjeldende lover og forskrifter i investeringsforetakets 
vertsstat, særlig om de ordninger som er opprettet 
for markedsføring av investeringsforetakets andeler. 
Ansvaret knyttet til slike publikasjoner bør være regulert 
av nasjonal lovgivning.
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66) For å legge til rette for at investeringsforetak skal 
få tilgang til andre medlemsstaters marked, bør 
investeringsforetaket kun pålegges å få oversatt 
nøkkelinformasjonen til det offisielle språket eller et av 
de offisielle språkene i investeringsforetakets vertsstat 
eller til et språk som vertsstatens vedkommende 
myndigheter har godkjent. Nøkkelinformasjonen bør 
angi hvilke(t) språk andre dokumenter som det er påbudt 
å framlegge, samt ytterligere informasjon er tilgjengelig 
på. Oversettelsene bør utføres på investeringsforetakets 
ansvar, og investeringsforetaket bør avgjøre hvorvidt 
oversettelsen må være utført av en autorisert translatør 
eller ikke.

67) For å lette tilgangen til andre medlemsstaters markeder er 
det viktig at det opplyses om eventuelle meldingsgebyrer.

68) Medlemsstatene bør iverksette de nødvendige 
forvaltningsmessige og organisatoriske tiltak for å 
muliggjøre samarbeid mellom nasjonale myndigheter 
og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, 
herunder i form av bilaterale og multilaterale avtaler 
mellom slike myndigheter, som kan tilrettelegge for 
frivilling delegering av oppgaver.

69) Det er nødvendig å forbedre samordningen av 
vedkommende myndigheters fullmakter for å sikre ensartet 
gjennomføring av dette direktiv i alle medlemsstater. Et 
felles minimum av fullmakter som er i samsvar med de 
fullmakter som er tillagt vedkommende myndigheter i 
annet fellesskapsregelverk for finanstjenester, bør sikre 
effektivt tilsyn. I tillegg bør medlemsstatene fastsette 
regler for sanksjoner, som kan omfatte strafferettslige og 
forvaltningsmessige sanksjoner, og forvaltningsmessige 
tiltak som skal gjelde for overtredelse av dette direktiv. 
Medlemsstatene bør også iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at slike sanksjoner håndheves.

70) Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om utveksling 
av opplysninger mellom nasjonale vedkommende 
myndigheter og å utvide deres forpliktelse til å bistå 
hverandre og samarbeide.

71) Med henblikk på yting av tjenester over landegrensene 
bør de respektive vedkommende myndigheter, i samsvar 
med gjeldende regelverk, tildeles klare ansvarsområder 
for å tette eventuelle smutthull eller unngå overlapping.

72) Dette direktivs bestemmelser om vedkommende 
myndigheters forsvarlige utførelse av sine tilsynsoppgaver 
omfatter tilsyn på konsolidert grunnlag som må utøves 
overfor et investeringsforetak eller et foretak som 
medvirker i dets forretningsvirksomhet, i de tilfeller 
bestemmelsene i fellesskapsretten fastsetter dette. I slike 
tilfeller skal de myndigheter som mottar anmodningen 
om godkjenning, fastslå hvilke myndigheter som skal 
føre tilsyn på konsolidert grunnlag med vedkommende 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet.

73) Prinsippet om tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter 
forutsetter at vedkommende myndigheter tilbakekaller 
eller unnlater å gi godkjenning når det klart framgår av 
faktorer som virksomhetsplan, geografisk plassering 
eller den virksomheten som faktisk utøves, at et 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i 
dets forretningsvirksomhet, har valgt rettssystemet i en 
bestemt medlemsstat for å unngå de strengere standarder 
i en annen medlemsstat der det utøver eller har til hensikt 
å utøve størstedelen av sin virksomhet.

74) Visse handlinger, som bedrageri eller innsidehandel, kan 
påvirke finanssystemets stabilitet og integritet, også når 
de gjelder andre foretak enn investeringsforetak eller 
foretak som medvirker i dets forretningsvirksomhet.

75) Det bør gis mulighet for utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter 
eller organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke 
finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes 
fortrolige karakter må antallet mottakere imidlertid være 
strengt begrenset.

76) Det må fastsettes på hvilke vilkår slik utveksling av 
opplysninger kan tillates.

77) Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare med 
vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, kan 
myndighetene eventuelt gjøre samtykket betinget av at 
strenge krav blir overholdt.

78) Utveksling av opplysninger mellom på den ene side 
vedkommende myndigheter og på den annen side 
sentralbanker, organer som i egenskap av monetære 
myndigheter har en liknende funksjon, eller eventuelt 
andre offentlige myndigheter som fører tilsyn med 
betalingssystemer, bør også tillates.

79) Dette direktiv bør pålegge myndigheter med ansvar 
for å godkjenne og føre tilsyn med investeringsforetak 
og de foretak som bidrar til slik godkjenning og slikt 
tilsyn, samme krav om taushetsplikt og gi dem samme 
muligheter til å utveksle opplysninger som det som gjelder 
for de myndigheter som har ansvar for å godkjenne og 
føre tilsyn med kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og 
forsikringsforetak.

80) For å styrke tilsynet med investeringsforetak eller foretak 
som medvirker i deres forretningsvirksomhet, og vernet 
av kunder av investeringsforetak eller foretak som 
medvirker i deres forretningsvirksomhet, bør revisorer 
ha plikt til umiddelbart å underrette vedkommende 
myndigheter dersom de, som fastsatt i dette direktiv, i 
utførelsen av sine oppgaver får kjennskap til forhold 
som i alvorlig grad kan påvirke den finansielle stillingen 
til eller den forvaltningsmessige og regnskapsmessige 
organiseringen av et investeringsforetak eller et foretak 
som medvirker i dets forretningsvirksomhet.
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81) Av hensyn til målet i dette direktiv er det ønskelig 
at medlemsstatene fastsetter at denne plikten bør få 
anvendelse under alle omstendigheter når en revisor 
oppdager slike forhold i forbindelse med utførelsen av 
sine oppgaver i et foretak som har nære forbindelser til et 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet.

82) Revisorenes plikt til å underrette, der det er hensiktsmessig, 
vedkommende myndigheter om visse forhold og 
beslutninger som gjelder et investeringsforetak eller et 
foretak som medvirker i dets forretningsvirksomhet, og 
som de blir kjent med under utførelsen av sine oppgaver 
i et foretak som verken er et investeringsforetak eller 
et foretak som medvirker i et investeringsforetaks 
forretningsvirksomhet, endrer i seg selv ikke arten av 
deres oppgave i foretaket eller den måten de skal utføre 
sine oppgaver på i foretaket.

83) Dette direktiv bør ikke påvirke nasjonale skatteregler, 
herunder ordninger som kan være innført av 
medlemsstater for å sikre overholdelse av slike regler på 
deres territorium.

84) 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 gitt Kommisjonen(1).

85) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å vedta 
følgende gjennomføringstiltak. Når det gjelder 
forvaltningsselskaper, bør Kommisjonen gis fullmakt til 
å vedta tiltak som fastsetter nærmere opplysninger om 
organisatoriske krav, risikohåndtering, interessekonflikter 
og atferdsregler. Når det gjelder depotmottakere, bør 
Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak som nærmere 
fastsetter hvilke tiltak depotmottakerne skal treffe for 
å utføre sine plikter overfor investeringsforetak som 
forvaltes av et forvaltningsselskap som er opprettet 
i en annen medlemsstat enn investeringsforetakets 
hjemstat, og hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen 
mellom depotmottakeren og forvaltningsselskapet. 
Disse gjennomføringstiltakene bør legge til rette for 
en enhetlig anvendelse av forvaltningsselskapenes 
og depotmottakernes plikter, men bør ikke være en 
forutsetning for at forvaltningsselskapene skal kunne 
utøve sin rett i hele Fellesskapet til å drive den virksomhet 
de er godkjent for i hjemstaten, ved å opprette filialer 
eller i henhold til adgangen til å yte tjenester, herunder 
forvaltning av investeringsforetak i en annen medlemsstat.

86) Når det gjelder fusjoner, bør Kommisjonen gis fullmakt 
til å vedta tiltak som fastsetter nærmere innholdet 
i opplysningene til andelseierne, formatet på disse 
opplysningene og måten de formidles på.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

87) Når det gjelder mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, 
bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak 
som fastsetter nærmere innholdet i avtalen mellom 
mottakerfond og tilføringsfond eller i interne regler for 
forretningsvirksomhet, innholdet i avtalen om utveksling 
av opplysninger mellom deres depotmottakere eller 
deres revisorer, hensiktsmessige tiltak for samordning 
av tidspunktet for beregning og offentliggjøring av netto 
andelsverdier med sikte på å unngå utnyttelse av forskjellen 
i tidssoner i ulike markeder, hvilke konsekvenser en 
fusjon der et mottakerfond deltar, har på godkjenningen 
av et tilføringsfond, hvilke typer uregelmessigheter 
med utspring i mottakerfondet som skal rapporteres til 
tilføringsfondet, formatet på og hvordan opplysninger skal 
formidles til andelseiere dersom et investeringsforetak 
konverteres til et tilføringsfond, framgangsmåten for 
verdivurdering og revisjon ved overføring av eiendeler 
fra et tilføringsfond til et mottakerfond og hvilken rolle 
tilføringsfondets depotmottaker skal ha i denne prosessen.

88) Når det gjelder bestemmelser om opplysningsplikt, bør 
Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak som fastsetter 
hvilke særlige vilkår som skal oppfylles når prospektet 
legges fram i et annet varig medium enn papir eller på et 
nettsted, som ikke utgjør et varig medium, det detaljerte 
og uttømmende innholdet i, formen på og presentasjonen 
av nøkkelinformasjonen, hvor det tas hensyn til de berørte 
investeringsforetakenes ulike art og ulike bestanddeler, 
samt særlige vilkår for framlegging av nøkkelinformasjon 
i et annet varig medium enn papir eller på et nettsted, som 
ikke utgjør et varig medium.

89) Når det gjelder melding, bør Kommisjonen gis fullmakt 
til å vedta tiltak som fastsetter omfanget av informasjonen 
om gjeldende lokale regler som skal offentliggjøres 
av vertsstatens vedkommende myndigheter, og 
tekniske opplysninger om vertsstatens vedkommende 
myndigheters tilgang til investeringsforetakets lagrede og 
ajourførte dokumenter.

90) Kommisjonen bør også gis fullmakt til blant annet 
å klargjøre definisjoner og tilpasse terminologi og 
rammedefinisjoner i samsvar med senere rettsakter om 
investeringsforetak og tilknyttede spørsmål.

91) Ettersom de tiltak som det vises til i betraktning 85–90, 
er allmenne tiltak som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør 
de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll som fastsatt i artikkel 5a i beslutning  
1999/468/EF.
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92) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene, siden de innebærer 
vedtakelse av regler med fellestrekk som får anvendelse 
på fellesskapsplan, og derfor på grunn reglenes omfang 
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene.

93) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som utgjør 
en vesentlig endring sammenlignet med de direktiver det 
omarbeider. Plikten til å innarbeide de bestemmelser som 
er uendret, følger av de tidligere direktiver.

94) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg III del B.

95) 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:

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på foretak for kollektiv 
investering i omsettelige verdipapirer (investeringsforetak) 
som er opprettet på medlemsstatenes territorier.

2. Med forbehold for artikkel 3 menes i dette direktiv med 
«investeringsforetak» foretak

a) hvis eneste formål er å foreta kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer eller i andre likvide finansielle 
eiendeler omhandlet i artikkel 50 nr. 1 av kapital som er 
skaffet til veie ved henvendelse til offentligheten, og som 
driver sin virksomhet etter prinsippet om risikospredning, 
og

b) der andelene på innehavernes anmodning gjenkjøpes eller 
innløses direkte eller indirekte med midler fra foretakenes 
eiendeler. Tiltak som et investeringsforetak treffer for å 
sikre at kursverdien på dets andeler ikke vesentlig avviker 
fra nettoverdien, skal sidestilles med gjenkjøp eller 
innløsning.

Medlemsstatene kan tillate at investeringsforetakene består av 
flere investeringsavdelinger.

3. De foretak som det vises til i nr. 2, kan være opprettet 
i samsvar med avtaleretten (som investeringsfond 
forvaltet av forvaltningsselskaper), i samsvar med 
verdipapirfondlovgivningen (som verdipapirfond) eller i 
henhold til vedtekter (som investeringsselskaper).

I dette direktiv menes med

a) «investeringsfond» også verdipapirfond,

b) «andeler» i investeringsforetak også aksjer i 
investeringsforetak.

4. Dette direktiv skal ikke omfatte investeringsselskaper 
hvis eiendeler gjennom datterselskaper hovedsakelig investeres 
i andre verdier enn omsettelige verdipapirer.

5. Medlemsstatene skal ikke tillate at investeringsforetak 
som omfattes av dette direktiv, omdanner seg til foretak for 
kollektiv investering som ikke omfattes av direktivet.

6. Med forbehold for fellesskapsrettens bestemmelser om 
kapitalbevegelser og artikkel 91, 92 og 108 nr. 1 annet ledd 
skal en medlemsstat ikke gjøre gjeldende andre bestemmelser 
på det område som omhandles av dette direktiv, overfor 
investeringsforetak opprettet i en annen medlemsstat eller for 
andeler som er utstedt av dem, dersom investeringsforetakene 
markedsfører sine andeler på medlemsstatens territorium.

KAPITTEL X  INVESTERINGSFORETAKENES ALMINNELIGE PLIKTER

KAPITTEL XI  SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INVESTERINGSFORETAK SOM 
MARKEDSFØRER SINE ANDELER I ANDRE MEDLEMSSTATER ENN DEN 
DE ER OPPRETTET I

KAPITTEL XII  BESTEMMELSER MED HENSYN TIL MYNDIGHETER MED ANSVAR FOR 
GODKJENNING OG TILSYN

KAPITTEL XIII  DEN EUROPEISKE VERDIPAPIRKOMITÉ

KAPITTEL XIV  UNNTAK, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER

AVSNITT 1  Unntak

AVSNITT 2  Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser

VEDLEGG I  Oversikt A og B

VEDLEGG II  Funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning

VEDLEGG III 

Del A  Opphevet direktiv med endringer

Del B  Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

VEDLEGG IV  SAMMENLIGNINGSTABELL
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7. Uten at dette kapittel berøres, kan en medlemsstat 
gjøre gjeldende strengere bestemmelser enn dem som er 
fastsatt i dette direktiv, samt tilleggsbestemmelser overfor 
investeringsforetak opprettet på dens territorium, forutsatt at 
bestemmelsene kommer til alminnelig anvendelse og ikke er i 
strid med dette direktiv.

Artikkel 2

1. I dette direktiv menes med

a) «depotmottaker» en virksomhet som er betrodd oppgavene 
fastsatt i artikkel 22 og 32 og underlagt de andre 
bestemmelsene i kapittel IV og kapittel V avsnitt 3,

b) «forvaltningsselskap» et selskap hvis alminnelige 
virksomhet består i forvaltning av investeringsforetak 
i form av investeringsfond eller investeringsselskaper 
(kollektiv porteføljeforvaltning av investeringsforetak),

c) «et forvaltningsselskaps hjemstat» den medlemsstat der 
forvaltningsselskapet har sitt forretningskontor,

d) «et forvaltningsselskaps vertsstat» en medlemsstat som ikke 
er hjemstaten, og på hvis territorium forvaltningsselskapet 
har en filial eller yter tjenester,

e) «et investeringsforetaks hjemstat» den medlemsstat der 
investeringsforetaket er godkjent i henhold til artikkel 5,

f) «et investeringsforetaks vertsstat» den medlemsstat 
som ikke er investeringsforetakets hjemstat, og der 
investeringsforetakets andeler markedsføres,

g) «filial» et forretningssted som er en del av et 
forvaltningsselskap uten å være et rettssubjekt, og som yter 
tjenester som forvaltningsselskapet har fått godkjenning 
for,

h) «vedkommende myndigheter» de myndigheter den enkelte 
medlemsstat utpeker etter artikkel 97,

i) «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere fysiske 
eller juridiske personer er knyttet til hverandre gjennom 
enten

i) «kapitalinteresse», dvs. ved å ha eller kontrollere minst 
20 % av et foretaks stemmeretter eller kapital, eller

ii) «kontroll», dvs. ved en forbindelse mellom et 
«morforetak» og et «datterforetak» som fastsatt i 
artikkel 1 og 2 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 
13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 
nr. 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper(1) og i alle 
tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 og 2 i direktiv 
83/349/EØF, eller et tilsvarende forhold mellom enhver 
fysisk eller juridisk person og et foretak,

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

j) «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte 
eierandel i et forvaltningsselskap som representerer minst 
10 % av kapitalen eller stemmerettene, eller som gjør det 
mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av 
det forvaltningsselskap der eierandelen besittes,

k) «startkapital» kapital som definert i artikkel 57 bokstav a) 
og b) i direktiv 2006/48/EF,

l) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som definert i avdeling 
V kapittel 2 avsnitt 1 i direktiv 2006/48/EF,

m) «varig medium» en innretning som gjør en investor i stand 
til å lagre opplysninger som er rettet til vedkommende 
personlig, på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige 
for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for 
opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret 
gjengivelse av de lagrede opplysningene,

n) «omsettelige verdipapirer»

i) aksjer i selskaper og andre verdipapirer som kan 
sidestilles med aksjer i selskaper («aksjer»),

ii) obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter 
(«obligasjoner»),

iii) alle andre omsettelige verdipapirer som gir rett til å 
erverve slike omsettelige verdipapirer ved tegning eller 
ombytting,

o) «pengemarkedsinstrumenter» instrumenter som normalt 
omsettes på pengemarkedet, er likvide og har en verdi som 
kan fastsettes med nøyaktighet til enhver tid,

p) «fusjon» en transaksjon der

i) et eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», oppløses uten avvikling og overfører alle sine 
eiendeler og forpliktelser til et annet eksisterende in-
vesteringsforetak eller en investeringsavdeling i dette, 
det «overtakende investeringsforetaket», mot at deres 
andelseiere får utstedt andeler i det overtakende inves-
teringsforetaket og eventuelt et kontantbeløp som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi,

ii) to eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», oppløses uten avvikling og overfører alle sine 
eiendeler og forpliktelser til et investeringsforetak som 
de oppretter, eller en investeringsavdeling i dette, det 
«overtakende investeringsforetaket», mot at deres an-
delseiere får utstedt andeler i det overtakende investe-
ringsforetaket og eventuelt et kontantbeløp som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi,

iii) et eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», fortsetter å eksistere inntil gjelden er innfridd og 
overfører sine netto eiendeler til en annen investerings-
avdeling i samme investeringsforetak, til et investe-
ringsforetak som de oppretter, eller til et annet eksiste-
rende investeringsforetak eller en investeringsavdeling 
i dette, det «overtakende investeringsforetaket»,
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q) «fusjon over landegrensene» en fusjon av 
investeringsforetak

i) der minst to av dem er opprettet i forskjellige 
medlemsstater, eller

ii) som er opprettet i samme medlemsstat, til et nystiftet 
investeringsforetak opprettet i en annen medlemsstat,

r) «innenlandsk fusjon» en fusjon mellom investeringsforetak 
opprettet i samme medlemsstat der minst ett av de berørte 
investeringsforetakene er blitt underrettet i henhold til 
artikkel 93.

2. Med hensyn til nr. 1 bokstav b) skal et forvaltningsselskaps 
alminnelige virksomhet omfatte de funksjoner som er 
omhandlet i vedlegg II.

3. Med hensyn til nr. 1 bokstav g) skal alle de 
forretningssteder som er opprettet i samme medlemsstat av et 
forvaltningsselskap med hovedkontor i en annen medlemsstat, 
anses som én enkelt filial.

4. Med hensyn til nr. 1 bokstav i) ii) får følgende anvendelse:

a) Et datterforetak av et datterforetak skal også betraktes som 
et datterforetak av morforetaket som er overordnet disse 
foretakene.

b) Situasjoner der to eller flere fysiske eller juridiske personer 
er varig knyttet til samme person ved kontroll, anses også 
som en nær forbindelse mellom slike personer.

5. Med hensyn til nr. 1 bokstav j) skal stemmerettene 
omhandlet i artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av 
innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked(1) 
tas i betraktning.

6. Med hensyn til nr. 1 bokstav l) får artikkel 13–16 i direktiv 
2006/49/EF tilsvarende anvendelse.

7. Med hensyn til nr. 1 bokstav n) skal «omsettelige 
verdipapirer» ikke omfatte metodene og hjelpemidlene 
omhandlet i artikkel 51.

Artikkel 3

Følgende foretak omfattes ikke av dette direktiv:

a) foretak for kollektiv investering av lukket type,

b) foretak for kollektiv investering som skaffer til veie midler 
uten å tilby sine andeler til offentligheten i Fellesskapet 
eller i en del av det,

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.

c) foretak for kollektiv investering der salg av andeler i 
henhold til fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter er forbeholdt offentligheten i 
tredjestater,

d) de kategorier av foretak for kollektiv investering som er 
fastsatt i forskrifter i de medlemsstater der foretaket for 
kollektiv investering er opprettet, og som på grunn av 
sin investerings- og lånepolitikk ikke kommer inn under 
reglene fastsatt i kapittel VII og artikkel 83.

Artikkel 4

I dette direktiv skal et investeringsforetak anses å være opprettet 
i sin hjemstat.

KAPITTEL II

GODKJEnnInG aV InVESTErInGSFOrETaK

Artikkel 5

1. Ingen investeringsforetak skal kunne utøve sin virksomhet 
med mindre det er godkjent i henhold til dette direktiv.

Godkjenningen er gyldig i alle medlemsstater.

2. Et investeringsfond skal godkjennes bare dersom 
vedkommende myndigheter i dets hjemstat har innvilget 
forvaltningsselskapets søknad om å forvalte dette 
investeringsfondet og godkjent fondsreglene og valg av 
depotmottaker. Et investeringsselskap skal godkjennes bare 
dersom vedkommende myndigheter i dets hjemstat har godkjent 
både dets stiftelsesdokumenter og valg av depotmottaker og 
eventuelt det utpekte forvaltningsselskapets søknad om å 
forvalte dette investeringsselskapet.

3. Dersom investeringsforetaket ikke er opprettet 
i forvaltningsselskapets hjemstat, skal vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat ta 
stilling til forvaltningsselskapets søknad om å forvalte 
investeringsforetaket i samsvar med artikkel 20, uten at dette 
berører nr. 2. Godkjenningen skal ikke være underlagt et krav  
om at investeringsforetaket skal forvaltes av et 
forvaltningsselskap som har sitt forretningskontor i 
investeringsforetakets hjemstat, eller at forvaltningsselskapet 
utøver eller delegerer noen virksomhet i investeringsforetakets 
hjemstat.

4. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ikke godkjenne et investeringsforetak dersom

a) de kan fastslå at investeringsselskapet ikke oppfyller 
vilkårene fastsatt i kapittel V, eller

b) forvaltningsselskapet ikke er godkjent for å forvalte 
investeringsforetak i sin hjemstat.
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Uten at dette berører artikkel 29 nr. 2, skal forvaltnings-
selskapet eller eventuelt investeringsselskapet innen to 
måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes 
om hvorvidt godkjenning av investeringsforetaket er innvilget.

Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat 
skal ikke godkjenne et investeringsforetak dersom medlemmene 
av ledelsen hos depotmottakeren mangler den aktelse eller 
erfaring som er nødvendig også i forbindelse med den type 
investeringsforetak som skal forvaltes. For dette formål skal 
vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles navnene på 
medlemmene av ledelsen hos depotmottakeren og underrettes 
om enhver utskiftning av medlemmer av ledelsen.

Med medlemmer av ledelsen menes personer som i henhold til 
lov eller stiftelsesdokumenter representerer depotmottakeren, 
eller som faktisk fastsetter retningslinjene for virksomheten 
hos depotmottakeren.

5. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ikke gi godkjenning dersom investeringsforetaket 
rettslig (f.eks. gjennom en bestemmelse i fondsreglene eller 
stiftelsesdokumentene) er forhindret fra å markedsføre sine 
andeler i hjemstaten.

6. Verken forvaltningsselskapet eller depotmottakeren skal 
skiftes ut, ei heller skal fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter endres, uten at vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat har godkjent 
dette.

7. Medlemsstatene skal sikre at fullstendige opplysninger 
om de lover og forskrifter som gjennomfører dette direktiv og 
gjelder investeringsforetakenes opprettelse og virkemåte, er 
lett tilgjengelige fra andre steder eller via elektroniske midler. 
Medlemsstatene skal sikre at slik informasjon er tilgjengelig på 
minst ett av de språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 
og at den er klar, entydig og ajourført.

KAPITTEL III

PLIKTEr mED HEnSYn TIL 
FOrVaLTnInGSSELSKaPEr

AVSNITT 1

Vilkår for å starte virksomhet

Artikkel 6

1. For å starte virksomhet som forvaltningsselskap kreves 
det forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets hjemstat. Godkjenning gitt til et 
forvaltningsselskap i henhold til dette direktiv, skal ha gyldighet 
i alle medlemsstater.

2. Forvaltningsselskapets virksomhet skal begrenses til 
forvaltning av investeringsforetak som er godkjent i samsvar 
med dette direktiv, med unntak av forvaltning utover dette 
av andre foretak for kollektiv investering som ikke omfattes 
av dette direktiv, og som forvaltningsselskapet er underlagt 
tilsyn for, men hvis andeler ikke kan markedsføres i andre 
medlemsstater i henhold til dette direktiv.

I dette direktiv omfatter forvaltning av investeringsforetak 
funksjonene nevnt i vedlegg II.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene i tillegg til 
forvaltning av investeringsforetak, gi forvaltningsselskapene 
tillatelse til å yte følgende tjenester:

a) forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som 
eies av pensjonsfond, på skjønnsmessig, individuelt basis 
og etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett 
eller flere av de instrumenter som er nevnt i vedlegg I 
avsnitt C i direktiv 2004/39/EF, og

b) som tilknyttede tjenester:

i) investeringsrådgivning om ett eller flere av 
instrumentene nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 
2004/39/EF,

ii) oppbevaring og forvaltning av andeler i foretak for 
kollektiv investering.

Forvaltningsselskaper skal ikke gis godkjenning i henhold 
til dette direktiv til utelukkende å yte tjenestene omhandlet i 
dette nummer, eller til å yte tilknyttede tjenester uten å være 
godkjent til å yte tjenestene omhandlet i bokstav a) første ledd.

4. Artikkel 2 nr. 2 og artikkel 12, 13 og 19 i direktiv 2004/39/
EF får anvendelse på forvaltningsselskapers yting av tjenestene 
omhandlet i nr. 3.

Artikkel 7

1. Uten at dette berører andre allmenne vilkår fastsatt i 
nasjonal lovgivning, skal vedkommende myndigheter ikke gi 
godkjenning til et forvaltningsselskap med mindre

a) forvaltningsselskapet har en startkapital på minst EUR 125 
000, idet det tas hensyn til følgende:

i) Dersom verdien av forvaltningsselskapets porteføljer 
overstiger 250 000 000 euro, er forvaltningsselskapet 
forpliktet til å ha til rådighet et ytterligere beløp 
ansvarlig kapital som skal tilsvare 0,02 % av den del 
av verdien av forvaltningsselskapets porteføljer som 
overstiger 250 000 000 euro, men den påkrevde sum 
av startkapitalen og det ytterligere beløpet skal likevel 
ikke overstige 10 000 000 euro.

ii) I dette nummer anses følgende porteføljer for å være 
forvaltningsselskapets porteføljer:

– investeringsfond som forvaltes av 
forvaltningsselskapet, herunder porteføljer som 
det har delegert forvaltningen av til tredjemann, 
med unntak av porteføljer som det selv forvalter på 
oppdrag fra tredjemann,
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– investeringsselskaper som forvaltningsselskapet er 
det utpekte forvaltningsselskap for,

– andre foretak for kollektiv investering som forvaltes 
av forvaltningsselskapet, herunder porteføljer som 
det har delegert forvaltningen av til tredjemann, 
med unntak av porteføljer som det selv forvalter på 
oppdrag fra tredjemann.

iii) Uavhengig av det beløp som følger av disse kravene, 
skal forvaltningsselskapets ansvarlige kapital ikke 
på noe tidspunkt være mindre enn beløpet fastsatt i 
artikkel 21 i direktiv 2006/49/EF.

b) de personer som i praksis leder virksomheten i 
forvaltningsselskapet, har den aktelse og erfaring 
som er nødvendig også i forbindelse med den type 
investeringsforetak som forvaltningsselskapet forvalter, 
vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles navnet 
på disse personene og underrettes om enhver utskiftning av 
dem, og forvaltningsselskapets forretningsførsel fastlegges 
av minst to personer som oppfyller disse vilkårene,

c) søknaden om godkjenning ledsages av en 
virksomhetsplan som minst viser forvaltningsselskapets 
organisasjonsstruktur, og

d) forvaltningsselskapet har sitt hovedkontor og 
forretningskontor i samme medlemsstat.

Med hensyn til bokstav a) første ledd kan medlemsstatene gi 
forvaltningsselskaper tillatelse til ikke å tilveiebringe inntil 
50 % av det ytterligere beløpet ansvarlig kapital omhandlet 
i bokstav a) i) dersom de har en garanti på tilsvarende beløp 
fra en kredittinstitusjon eller et forsikringsselskap med 
forretningskontor i en medlemsstat eller i en tredjestat der det er 
underlagt tilsynsregler som vedkommende myndigheter anser 
som likeverdige med dem som er fastsatt i fellesskapsretten.

2. Dersom det finnes nære forbindelser mellom 
forvaltningsselskapet og andre fysiske eller juridiske personer, 
skal vedkommende myndigheter gi godkjenning bare dersom 
disse nære forbindelsene ikke hindrer dem i å utføre sine 
tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte.

Vedkommende myndigheter skal også nekte å gi godkjenning 
dersom de hindres i å utføre sine tilsynsoppgaver på en 
forsvarlig måte fordi en eller flere fysiske eller juridiske 
personer som forvaltningsselskapet har nære forbindelser til, er 
underlagt en tredjestats lover eller forskrifter, eller fordi det er 
vanskelig å håndheve disse lovene og forskriftene.

Vedkommende myndigheter skal kreve at forvaltningsselskapet 
gir dem de opplysninger de trenger for til enhver tid å kunne 
forsikre seg om at vilkårene i dette nummer er oppfylt.

3. Innen seks måneder etter at en fullstendig søknad er 
innlevert, skal vedkommende myndigheter underrette søkeren 
om hvorvidt godkjenning er gitt. Avslag på søknaden skal 
begrunnes.

4. Et forvaltningsselskap kan starte virksomhet så snart 
godkjenning er gitt.

5. Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle 
godkjenningen tildelt et forvaltningsselskap som omfattes av 
dette direktiv, bare dersom selskapet

a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av godkjenningen, gir 
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve den 
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn seks 
måneder, med mindre den berørte medlemsstat fastsetter at 
godkjenningen i slike tilfeller bortfaller,

b) har fått godkjenningen ved hjelp av uriktige opplysninger 
eller andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for 
godkjenningen,

d) ikke lenger overholder bestemmelsene i direktiv 2006/49/
EF, dersom godkjenningen også omfatter skjønnsmessig 
porteføljeforvaltning som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 
bokstav a) i dette direktiv,

e) har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske 
overtredelser av bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv, eller

f) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal lovgivning 
fastsetter at godkjenningen skal tilbakekalles.

Artikkel 8

1. Vedkommende myndigheter skal ikke gi godkjenning 
til å starte virksomhet som forvaltningsselskap før de har fått 
melding om identiteten til aksjeeiere eller deltakere, enten de 
er fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte 
har en kvalifiserende eierandel, og om størrelsen på denne 
eierandel.

Vedkommende myndigheter skal nekte å gi godkjenning 
dersom de, tatt i betraktning behovet for å sikre en sunn og 
fornuftig ledelse av forvaltningsselskapet, ikke er overbevist 
om at aksjeeierne eller deltakerne som er omhandlet i første 
ledd, er egnet.

2. Medlemsstatene skal ikke overfor filialer av forvaltnings-
selskaper med forretningskontor utenfor Fellesskapet som 
starter eller allerede utøver virksomhet, anvende bestemmelser 
som fører til en gunstigere behandling enn den som gis filialer av 
forvaltningsselskaper med forretningskontor i en medlemsstat.

3. Vedkommende myndigheter i den andre berørte 
medlemsstaten skal rådspørres før det gis godkjenning til et 
forvaltningsselskap som er ett av følgende:

a) datterforetak av et annet forvaltningsselskap, et verdi-
papirforetak, en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak 
med godkjenning i en annen medlemsstat,
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b) datterforetak av morforetaket til et annet forvaltnings-
selskap, et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon 
eller et forsikringsforetak med godkjenning i en annen 
medlemsstat, eller

c) selskap kontrollert av de samme fysiske eller juridiske 
personer som kontrollerer et annet forvaltningsforetak, 
et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller et 
forsikringsforetak med godkjenning i en annen 
medlemsstat.

AVSNITT 2

Forbindelser med tredjestater

Artikkel 9

1. Forbindelser med tredjestater skal reguleres i samsvar 
med de relevante regler som er fastsatt i artikkel 15 i direktiv 
2004/39/EF.

I dette direktiv skal begrepet «investeringsforetak» 
benyttet i artikkel 15 i direktiv 2004/39/EF forstås 
som «forvaltningsselskap(er)», og begrepet «yte 
investeringstjenester» benyttet i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 
2004/39/EF skal forstås som «yte tjenester».

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
alle vansker av allmenn art som investeringsforetak møter i 
forbindelse med markedsføring av sine andeler i en tredjestat.

AVSNITT 3

Vilkår for å utøve virksomhet

Artikkel 10

1. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal kreve at det forvaltningsselskap de har godkjent, 
til enhver tid oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 
artikkel 7 nr. 1 og 2.

Et forvaltningsselskaps ansvarlige kapital må ikke falle til 
under det nivå som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a). 
Dersom dette likevel skjer, kan vedkommende myndigheter, 
når omstendighetene gjør det berettiget, gi slike foretak 
en begrenset frist til å rette på forholdet eller innstille sin 
virksomhet.

2. Det påligger vedkommende myndigheter i 
et forvaltningsselskaps hjemstat å føre tilsyn med 
forvaltningsselskapet, uansett om forvaltningsselskapet 
oppretter en filial eller yter tjenester i en annen medlemsstat eller 
ikke, uten at dette berører de bestemmelser i dette direktiv som 
pålegger vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps 
vertsstat et ansvar.

Artikkel 11

1. Kvalifiserende eierandeler i forvaltningsselskaper skal 
være underlagt de samme regler som de som er fastsatt i 
artikkel 10, 10a og 10b i direktiv 2004/39/EF.

2. I dette direktiv skal begrepet «investeringsforetak» 
benyttet i artikkel 10 i direktiv 2004/39/EF forstås som 
«forvaltningsselskap(er)».

Artikkel 12

1. Hver medlemsstat skal utarbeide tilsynsregler som 
forvaltningsselskaper godkjent i den medlemsstaten til enhver 
tid skal overholde ved forvaltning av investeringsforetak 
godkjent i henhold til dette direktiv.

Samtidig som det tas hensyn også til arten investeringsforetak 
som forvaltes av et forvaltningsselskap, skal vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat særlig kreve at 
slike selskaper

a) har gode forvaltningsmessige og regnskapsmessige 
rutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger på edb-området 
samt tilfredsstillende interne kontrollmetoder, herunder 
særlig regler for de ansattes personlige transaksjoner 
eller for besittelse eller forvaltning av investeringer i 
finansielle instrumenter med henblikk på investering av 
egne midler, som minst sikrer at enhver transaksjon der 
investeringsforetaket er involvert, kan rekonstrueres med 
hensyn til opprinnelse, parter, art samt tid og sted for 
gjennomføringen, og at investeringsforetakets eiendeler 
som forvaltes av forvaltningsselskapet, investeres i 
samsvar med fondsreglene eller stiftelsesdokumentene 
samt gjeldende lovbestemmelser,

b) er slik oppbygd og organisert at risikoen for at interessene 
til investeringsforetaket eller dets kunder skades på grunn 
av interessekonflikter mellom selskapet og dets kunder, 
mellom to av dets kunder, mellom en av dets kunder og 
et investeringsforetak eller mellom to investeringsforetak, 
begrenses til et minimum.

2. Et forvaltningsselskap som har en godkjenning som også 
omfatter skjønnsmessig porteføljeforvaltning som omhandlet i 
artikkel 6 nr. 3 bokstav a), skal

a) ikke tillates å investere hele eller deler av investorens 
portefølje i andeler i foretak for kollektiv investering 
som det forvalter, med mindre kunden gir sitt generelle 
samtykke til dette på forhånd,

b) med hensyn til de tjenester som er omhandlet i artikkel 
6 nr. 3, være underlagt bestemmelsene fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 
om erstatningsordninger for investorer(1).

(1) EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22.
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3. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som fastsetter 
framgangsmåtene og ordningene nevnt i nr. 1 annet ledd 
bokstav a), og krav til oppbygning og organisering med sikte 
på å redusere interessekonfliktene nevnt i nr. 1 annet ledd  
bokstav b).

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 13

1. Dersom lovgivningen i forvaltningsselskapets hjemstat 
tillater at forvaltningsselskaper delegerer én eller flere av sine 
egne funksjoner til tredjemann med henblikk på å effektivisere 
selskapets virksomhet, skal følgende forutsetninger være 
oppfylt:

a) forvaltningsselskapet skal underrette hjemstatens 
vedkommende myndigheter på en hensiktsmessig måte, 
og vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal uten unødig opphold overbringe informasjonen 
til vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat,

b) mandatet må ikke hindre et effektivt tilsyn med 
forvaltningsselskapet, og må særlig ikke hindre 
forvaltningsselskapet i å handle, eller investeringsforetaket 
i å bli forvaltet, på en måte som best mulig ivaretar 
investorenes interesser,

c) når delegeringen gjelder investeringsforvaltning, skal 
mandatet bare gis til foretak som er godkjent eller registrert 
for kapitalforvaltning og underlagt tilsyn, og delegeringen 
skal oppfylle de fordelingskriterier for investeringer som 
regelmessig fastsettes av forvaltningsselskapet,

d) når mandatet gjelder investeringsforvaltning og gis til et 
foretak i en tredjestat, skal samarbeidet mellom de berørte 
tilsynsmyndigheter sikres,

e) mandat som gjelder kjernevirksomheten i 
investeringsforvaltningen, skal ikke gis til depotmottakeren 
eller til andre foretak hvis interesser kan komme i konflikt 
med forvaltningsselskapets eller andelseiernes interesser,

f) det skal finnes tiltak som gir de personer som leder 
forvaltningsselskapets virksomhet, mulighet til når som 
helst effektivt å overvåke virksomheten til foretaket som 
har fått mandatet,

g) mandatet skal ikke hindre de personer som leder 
forvaltningsselskapets virksomhet, i når som helst å gi 
ytterligere instrukser til det foretak som funksjoner er 
delegert til, og å trekke tilbake mandatet med umiddelbar 
virkning dersom det er i investorenes interesse,

h) med hensyn til arten av de funksjoner som skal delegeres, 
må det foretak som funksjoner skal delegeres til, ha de 
kvalifikasjoner som kreves og evne til å utføre funksjonene, 
og

i) i investeringsforetakets prospekter skal det oppføres hvilke 
funksjoner forvaltningsselskapet har fått tillatelse til å 
delegere i henhold til denne artikkel.

2. Forvaltningsselskapets eller depotmottakerens ansvar 
skal ikke påvirkes av at forvaltningsselskapet har delegert 
funksjoner til tredjemann. Forvaltningsselskapet skal 
ikke delegere så mange av sine funksjoner at det blir et 
postkasseselskap.

Artikkel 14

1. Hver medlemsstat skal utarbeide atferdsregler som 
forvaltningsselskaper godkjent i medlemsstaten til enhver tid 
skal overholde. Slike regler skal minst gjennomføre prinsippene 
i dette nummer. Prinsippene skal sikre at forvaltningsselskapet

a) opptrer korrekt og rettferdig i utøvelsen av sin 
forretningsvirksomhet, slik at interessene til 
investeringsforetaket det forvalter og markedets integritet 
ivaretas så godt som mulig,

b) utviser den nødvendige kompetanse, omhu og aktsomhet 
i sin opptreden, slik at interessene til investeringsforetaket 
det forvalter og markedets integritet ivaretas så godt som 
mulig,

c) har og effektivt utnytter de ressurser og framgangsmåter 
som er nødvendige for å kunne utøve virksomheten på en 
god måte,

d) forsøker å unngå interessekonflikter, og når dette ikke kan 
unngås, sikrer at det investeringsforetaket det forvalter 
behandles rettferdig, og

e) overholder alle lovkrav som gjelder for utøvelsen av 
forretningsvirksomheten, slik at investorenes interesser og 
markedets integritet ivaretas så godt som mulig.

2. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som skal sikre 
at forvaltningsselskapet overholder de plikter som er fastsatt i 
nr. 1, særlig

a) utarbeide egnede kriterier for korrekt og rettferdig 
opptreden og utvise den nødvendige kompetanse, omhu og 
aktsomhet i investeringsforetakets beste interesse,

b) fastsette de prinsipper som er nødvendige for å sikre at 
forvaltningsselskaper effektivt benytter de ressurser og 
framgangsmåter som er nødvendige for å kunne utøve 
forretningsvirksomheten på en god måte, og
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c) fastslå hvilke tiltak forvaltningsselskapene med rimelighet 
kan forventes å treffe for å påvise, forhindre, forvalte eller 
avsløre interessekonflikter, samt utarbeide hensiktsmessige 
kriterier for å fastslå hvilke typer interessekonflikter som 
kan skade investeringsforetakets interesser.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 15

Forvaltningsselskaper eller eventuelt investeringsselskaper 
skal treffe tiltak i samsvar med artikkel 92 og opprette 
hensiktsmessige framgangsmåter og ordninger for å sikre 
at investorklager behandles korrekt, og at det ikke er lagt 
begrensninger på investorenes utøvelse av sine rettigheter 
i de tilfeller der forvaltningsselskapet er godkjent i en 
annen medlemsstat enn investeringsforetakets hjemstat. 
Disse tiltakene skal tillate at investorer framsetter klager på 
det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i sin 
medlemsstat.

Forvaltningsselskaper skal også utarbeide hensiktsmessige 
framgangsmåter og ordninger for å gjøre informasjon 
tilgjengelig på forespørsel fra offentligheten eller vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat.

AVSNITT 4

Etableringsadgang og adgang til å yte tjenester

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal sikre at et forvaltningsselskap som 
er godkjent av sin hjemstat, på deres territorium kan utøve den 
virksomhet det er godkjent for, enten ved opprettelse av en 
filial eller gjennom adgangen til å yte tjenester.

Dersom et forvaltningsselskap med slik godkjenning 
planlegger å markedsføre andelene i et investeringsforetak det 
forvalter som fastsatt i vedlegg II, i en annen medlemsstat enn 
investeringsforetakets hjemstat, uten å opprette en filial og uten 
planer om å utøve annen virksomhet eller yte andre tjenester, 
skal slik markedsføring bare være omfattet av kravene i kapittel 
XI.

2. Medlemsstatene skal ikke gjøre opprettelsen av en filial 
eller ytelsen av tjenester betinget av krav om godkjenning eller 
krav om innskutt kapital eller andre tiltak med tilsvarende 
virkning.

3. På vilkårene fastsatt i denne artikkel skal et 
investeringsforetak stå fritt til å utpeke eller la seg forvalte av 
et forvaltningsselskap som er godkjent i en annen medlemsstat 
enn investeringsforetakets hjemstat i samsvar med de 
relevante bestemmelser i dette direktiv, forutsatt at et slikt 
forvaltningsselskap oppfyller bestemmelsene i

a) artikkel 17 eller 18, og

b) artikkel 19 og 20.

Artikkel 17

1. I tillegg til å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 7 
skal et forvaltningsselskap som ønsker å opprette en filial på 
en annen medlemsstats territorium med sikte på å utøve den 
virksomhet det er godkjent for, underrette vedkommende 
myndigheter i hjemstaten om dette.

2. Medlemsstatene skal kreve at et forvaltningsselskap som 
ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats territorium, 
gir følgende opplysninger og dokumenter i tilknytning til 
underretningen omhandlet i nr. 1:

a) på hvilken medlemsstats territorium forvaltningsselskapet 
har til hensikt å opprette en filial,

b) en virksomhetsplan der det angis hva slags virksomhet 
og tjenester nevnt i artikkel 6 nr. 2 og 3 som er planlagt, 
og hvordan filialen skal være organisert, herunder 
en beskrivelse av risikohåndteringsprosessen som 
forvaltningsselskapet har innført. Den skal også inneholde 
en beskrivelse av de framgangsmåter og ordninger som er 
iverksatt i samsvar med artikkel 15,

c) den adresse i forvaltningsselskapets vertsstat der 
dokumenter kan innhentes, og

d) navnene på dem som utgjør filialens ledelse.

3. Med mindre vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat har grunn til å betvile at 
forvaltningsselskapets administrative struktur eller finansielle 
stilling er hensiktsmessig tatt i betraktning den virksomhet som 
er planlagt, skal de innen to måneder etter at de har mottatt 
opplysningene nevnt i nr. 2, oversende dem til vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat og underrette 
forvaltningsselskapet om dette. De skal også oversende 
nærmere opplysninger om eventuelle erstatningsordninger som 
skal verne investorer.

Dersom vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat nekter å oversende opplysningene nevnt i nr. 2 
til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat, skal de begrunne avslaget overfor det berørte 
forvaltningsselskapet innen to måneder etter at alle 
opplysningene er mottatt. Et slikt avslag eller manglende svar 
skal kunne prøves for retten i forvaltningsselskapets hjemstat.

Dersom et forvaltningsselskap ønsker å utøve kollektiv 
porteføljeforvaltning som omhandlet i vedlegg II, skal 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat sammen med dokumentasjonen som oversendes til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, 
vedlegge en bekreftelse på at forvaltningsselskapet er godkjent 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, en beskrivelse 
av omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning og 
opplysninger om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.
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4. Et forvaltningsselskap som utøver virksomhet gjennom en 
filial på vertsstatens territorium, skal overholde reglene fastsatt 
av forvaltningsselskapets vertsstat i samsvar med artikkel 14.

5. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 4.

6. Før et forvaltningsselskaps filial starter sin virksomhet, 
skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat innen to måneder etter mottak av opplysningene 
omhandlet i nr. 2, forberede tilsynet med forvaltningsselskapets 
overholdelse av de regler som de har ansvaret for.

7. Så snart underretningen er mottatt fra vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, eller dersom 
underretning ikke er mottatt fra disse myndighetene innen 
utløpet av fristen fastsatt i nr. 6, kan filialen opprettes og starte 
sin virksomhet.

8. Dersom noen av opplysningene som er oversendt 
i samsvar med nr. 2 bokstav b), c) eller d), blir endret, skal 
forvaltningsselskapet skriftlig underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat og vertsstat om 
disse endringene minst én måned før endringene iverksettes, 
slik at vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat kan treffe en beslutning om endring i samsvar med 
nr. 3, og vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat kan gjøre det samme i samsvar med nr. 6.

9. Dersom opplysningene oversendt i samsvar med 
nr. 3 første ledd endres, skal vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om dette.

Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 
skal ajourføre opplysningene i bekreftelsen omhandlet i nr. 3 
tredje ledd og alltid underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat når det forekommer endringer 
i omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning eller i 
opplysningene om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Artikkel 18

1. Et forvaltningsselskap som for første gang ønsker å 
utøve den virksomhet det er godkjent til å utøve på en annen 
medlemsstats territorium i henhold til adgangen til å yte 
tjenester, skal formidle følgende opplysninger til vedkommende 
myndigheter i hjemstaten:

a) på hvilken medlemsstats territorium forvaltningsselskapet 
har til hensikt å utøve virksomhet, og

b) en virksomhetsplan der det angis hva slags virksomhet 
og tjenester nevnt i artikkel 6 nr. 2 og 3 som er planlagt, 
herunder en beskrivelse av risikohåndteringsprosessen som 
forvaltningsselskapet har innført. Den skal også inneholde 
en beskrivelse av de framgangsmåter og ordninger som er 
iverksatt i samsvar med artikkel 15.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal innen en måned etter å ha mottatt opplysningene 
nevnt i nr. 1, oversende dem til vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat.

Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 
skal også oversende nærmere opplysninger om eventuelle 
relevante erstatningsordninger som skal verne investorer.

Dersom et forvaltningsselskap ønsker å utøve kollektiv 
porteføljeforvaltning som omhandlet i vedlegg II, skal 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat sammen med dokumentasjonen som oversendes til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, 
vedlegge en bekreftelse på at forvaltningsselskapet er godkjent 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, en beskrivelse 
av omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning og 
opplysninger om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Uten at dette berører artikkel 20 og 93, kan forvaltningsselskapet 
deretter starte sin virksomhet i vertsstaten.

3. Et forvaltningsselskap som utøver virksomhet i henhold 
til adgangen til å yte tjenester, skal overholde reglene fastsatt 
av forvaltningsselskapets hjemstat i samsvar med artikkel 14.

4. Ved endring av opplysninger oversendt i samsvar 
med nr. 1 bokstav b), skal forvaltningsselskapet skriftlig 
melde fra om endringen til vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat og vertsstat før endringen 
iverksettes. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ajourføre opplysningene i bekreftelsen omhandlet 
i nr. 2 og alltid underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat når det forekommer endringer 
i omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning eller i 
opplysningene om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Artikkel 19

1. Et forvaltningsselskap som utøver kollektiv portefølje-
forvaltning over landegrensene ved å opprette en filial eller i 
henhold til adgangen til å yte tjenester, skal overholde hjemstatens 
regler for organisering av forvaltningsselskaper, herunder regler 
for delegeringsordninger, framgangsmåter for risikohåndtering, 
regler for aktsomhet og tilsyn, framgangsmåtene omhandlet 
i artikkel 12 og forvaltningsselskapets rapporteringskrav. 
Disse reglene skal ikke være strengere enn de som gjelder 
for forvaltningsselskaper som kun utøver sin virksomhet i 
hjemstaten.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 1.
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3. Et forvaltningsselskap som utøver kollektiv 
porteføljeforvaltning over landegrensene gjennom opprettelse 
av en filial eller i henhold adgangen til å yte tjenester, skal 
overholde reglene for opprettelse og drift av investeringsforetak 
i investeringsforetakets hjemstat, dvs. regler for

a) opprettelse og godkjenning av investeringsforetak,

b) utstedelse og innløsning av andeler og aksjer,

c) investeringspolitikk og begrensninger, herunder beregning 
av samlet engasjement og gjeldsgrad,

d) begrensninger på inn- og utlån og salg uten dekning,

e) verdivurdering av eiendeler og investeringsforetakets 
regnskapsføring,

f) beregning av utstedelses- eller innløsningskursen samt feil 
i beregningen av netto andelsverdi og tilhørende erstatning 
til investorer,

g) utdeling eller reinvestering av inntektene,

h) investeringsforetakets opplysningsplikt og rapporterings-
krav, herunder prospekt, nøkkelinformasjon og periodiske 
rapporter,

i) markedsføringsordninger,

j) forholdet til andelseiere,

k) fusjon og omorganisering av investeringsforetaket,

l) avvikling av investeringsforetaket,

m) innholdet i andelseierregisteret, dersom det er relevant,

n) godkjennings- og tilsynsgebyrer for investeringsforetaket, 
og

o) utøvelse av andelseiernes stemmerett og andre rettigheter i 
henhold til bokstav a)–m).

4. Forvaltningsselskapet skal overholde forpliktelsene 
fastsatt i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene og 
forpliktelsene fastsatt i prospektet, som skal være i samsvar 
med gjeldende lov, som omhandlet i nr. 1 og 3.

5. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 3 og 4.

6. Forvaltningsselskapet skal treffe beslutning om og 
ha ansvar for å vedta og gjennomføre alle de ordninger 
og organisatoriske beslutninger som er nødvendige for å 
sikre overholdelse av reglene for opprettelse og drift av 
investeringsforetaket, av forpliktelsene fastsatt i fondsreglene 
eller stiftelsesdokumentene og av forpliktelsene fastsatt i 
prospektet.

7. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med egnetheten av 
forvaltningsselskapets ordninger og organisering, slik at 
forvaltningsselskapet kan overholde de forpliktelser og regler 
som gjelder for opprettelse og drift av alle investeringsforetakene 
det forvalter.

8. Medlemsstatene skal sikre at ethvert forvaltningsforetak 
som gis godkjenning i en medlemsstat, ikke underlegges 
ytterligere krav fastsatt i investeringsforetakets hjemstat hva 
angår dette direktivs formål, med unntak for de tilfeller som er 
uttrykkelig omhandlet i dette direktiv.

Artikkel 20

1. Uten at dette berører artikkel 5, skal et forvaltningsselskap 
som søker om å forvalte et investeringsforetak opprettet i en 
annen medlemsstat, legge følgende dokumentasjon fram for 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat:

a) den skriftlige avtalen med depotmottaker omhandlet i 
artikkel 23 og 33, og

b) opplysninger om delegeringsordninger for funksjoner innen 
investeringsforvaltning og administrasjon som omhandlet i 
vedlegg II.

Dersom et forvaltningsselskap allerede forvalter andre 
investeringsforetak av samme type i investeringsforetakets 
hjemstat, skal det være tilstrekkelig å vise til allerede framlagt 
dokumentasjon.

2. I den grad det er nødvendig for å sikre overholdelse av det 
regelverk de har ansvar for, skal vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat kunne be vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat om klargjøring 
og opplysninger i forbindelse med dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1 og, på grunnlag av bekreftelsen omhandlet 
i artikkel 17 og 18, om den type investeringsforetak som det 
søkes godkjenning for, omfattes av forvaltningsselskapets 
godkjenning. Dersom det er relevant, skal vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat uttale seg innen 
ti virkedager etter mottak av den første anmodningen.

3. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat kan bare avslå forvaltningsselskapets søknad dersom

a) forvaltningsselskapet ikke overholder de regler som hører 
inn under deres ansvarsområde i henhold til artikkel 19,

b) forvaltningsselskapet ikke er godkjent av vedkommende 
myndigheter i hjemstaten til å forvalte den type 
investeringsforetak det søker godkjenning for, eller

c) forvaltningsselskapet ikke har lagt fram dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1.



Nr. 49/280 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Før søknaden avslås, skal vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat rådføre seg med vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat.

4. Forvaltningsselskapet skal underrette vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat om alle 
etterfølgende vesentlige endringer av dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1.

Artikkel 21

1. Et forvaltningsselskaps vertsstat kan for statistikkformål 
kreve at alle forvaltningsselskaper som har filialer på 
dens territorium, jevnlig skal inngi rapport til vertsstatens 
vedkommende myndigheter om den virksomhet det utøver i 
vertsstaten.

2. Et forvaltningsselskaps vertsstat kan kreve at 
forvaltningsselskaper som utøver virksomhet på dens 
territorium gjennom opprettelse av en filial eller i henhold til 
adgangen til å yte tjenester, legger fram de opplysninger som er 
nødvendige for å kunne kontrollere om de overholder reglene 
som forvaltningsselskapets vertsstat har ansvar for, og som 
gjelder for dem.

Disse kravene skal ikke være strengere enn dem denne 
medlemsstaten pålegger forvaltningsselskaper godkjent i 
vedkommende medlemsstat for å kunne kontrollere at de 
overholder de samme standardene.

Forvaltningsselskapene skal sikre at de framgangsmåter og 
ordninger som er omhandlet i artikkel 15, gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å 
innhente opplysningene omhandlet i dette nummer direkte fra 
forvaltningsselskapet.

3. Dersom vedkommende myndigheter i et 
forvaltningsselskaps vertsstat bringer på det rene at et 
forvaltningsselskap som har en filial eller yter tjenester på 
dens territorium, ikke overholder de regler som hører inn 
under deres ansvarsområde, skal de kreve at det berørte 
forvaltningsselskapet bringer overtredelsen til opphør, og 
underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat om dette.

4. Dersom det berørte forvaltningsselskapet nekter å 
legge fram for vertsstaten de opplysninger som hører inn 
under dens ansvarsområde, eller unnlater å treffe nødvendige 
tiltak for å bringe overtredelsen omhandlet i nr. 3 til opphør, 
skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat om dette. Vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat skal ved 
første anledning treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at 
det berørte forvaltningsselskap legger fram de opplysninger 
forvaltningsselskapets vertsstat har anmodet om i henhold til 
nr. 2, eller bringer overtredelsen til opphør. Tiltakenes art skal 
meddeles vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat.

5. Dersom forvaltningsselskapet, til tross for de tiltak som blir 
iverksatt av vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat, eller fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige 
eller ikke er tilgjengelige i vedkommende medlemsstat, fortsatt 
nekter å legge fram de opplysninger forvaltningsselskapets 
vertsstat har anmodet om i henhold til nr. 2, eller fortsetter 
å bryte lover og forskrifter omhandlet i samme nummer 
som gjelder i vertsstaten, kan vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets vertsstat, etter å ha underrettet 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, 
treffe hensiktsmessige tiltak, herunder i henhold til artikkel 
98 og 99, for å forhindre eller straffe ytterlige overtredelser 
og om nødvendig forhindre at forvaltningsselskapet foretar 
ytterligere transaksjoner på deres territorium. Medlemsstatene 
skal sørge for at de rettsdokumenter som er nødvendige for 
å treffe nevnte tiltak, kan forkynnes på deres territorium til 
forvaltningsselskapene. Dersom de tjenester som ytes på 
territoriet til forvaltningsselskapets vertsstat, innbefatter 
forvaltning av investeringsforetak, kan forvaltningsselskapets 
vertsstat kreve at forvaltningsselskapet bringer forvaltningen 
av dette investeringsforetaket til opphør.

6. Eventuelle tiltak som treffes i henhold til nr. 4 eller 5 
og som innebærer tiltak eller sanksjoner, skal være behørig 
begrunnet og meddeles det berørte forvaltningsselskap. Alle 
slike tiltak skal kunne prøves for retten i den medlemsstat der 
de ble truffet.

7. Før framgangsmåten fastsatt i nr. 3, 4 eller 5 iverksettes, 
kan vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat i hastesaker treffe de tiltak som måtte være nødvendige 
for å verne interessene til investorer og andre som ytes tjenester. 
Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de øvrige 
berørte medlemsstater skal snarest underrettes om slike tiltak.

Etter å ha rådført seg med vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstater kan Kommisjonen bestemme at den 
aktuelle medlemsstat skal endre eller oppheve disse tiltakene.

8. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal rådføre seg med vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat før de tilbakekaller 
godkjenningen av forvaltningsselskapet. I slike tilfeller skal 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat 
treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre investorenes interesser. 
Disse tiltakene kan omfatte beslutninger som hindrer det 
berørte forvaltningsselskap i å foreta ytterligere transaksjoner 
på deres territorium.

Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport om 
slike tilfeller.

9. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om antallet 
og typen av tilfeller der de nekter godkjenning i henhold til 
artikkel 17 og avslår søknaden i henhold til artikkel 20, samt 
om eventuelle tiltak som er truffet i henhold til nr. 5 i denne 
artikkel.

Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport om 
slike tilfeller.
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KAPITTEL IV

PLIKTER MED HENSYN TIL DEPOTMOTTAKEREN

Artikkel 22

1. Et investeringsfonds eiendeler skal oppbevares av en 
depotmottaker.

2. Depotmottakerens ansvar, som omhandlet i artikkel 24, 
skal ikke berøres av at han overlater til tredjemann alle eller 
deler av de eiendeler han har til oppbevaring.

3. Depotmottakeren skal

a) påse at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og mortifikasjon 
av andeler som foretas på vegne av investeringsfondet 
eller forvaltningsselskapet, skjer i samsvar med gjeldende 
nasjonal lovgivning og fondsreglene,

b) påse at andelenes verdi beregnes i samsvar med gjeldende 
nasjonal lovgivning og fondsreglene,

c) utføre forvaltningsselskapets instrukser, med mindre de er i 
strid med gjeldende nasjonal lovgivning eller fondsreglene,

d) påse at han ved transaksjoner som berører et 
investeringsfonds eiendeler, mottar vederlag innen vanlige 
frister,

e) påse at investeringsfondets inntekter benyttes i samsvar 
med gjeldende nasjonal lovgivning og fondsreglene.

Artikkel 23

1. Depotmottakeren skal enten ha sitt forretningskontor eller 
være opprettet i investeringsforetakets hjemstat.

2. Depotmottakeren skal være en virksomhet som er omfattet 
av tilsynsregler og står under løpende tilsyn. Depotmottakeren 
skal også stille tilstrekkelige økonomiske og faglige garantier 
for å kunne utføre sine oppgaver som depotmottaker på en 
effektiv måte og oppfylle de forpliktelser som følger av disse 
oppgavene.

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke kategorier 
virksomheter omhandlet i nr. 2 som kan velges som 
depotmottaker.

4. Depotmottakeren skal gjøre det mulig for vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å innhente, 
på anmodning, alle de opplysninger som depotmottakeren 
har skaffet seg under utførelsen av sine plikter, og som er 
nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne føre 
tilsyn med at investeringsforetaket overholder dette direktiv.

5. Dersom forvaltningsselskapets hjemstat ikke er 
investeringsforetakets hjemstat, skal depotmottakeren 
undertegne en skriftlig avtale med forvaltningsselskapet som 
regulerer den utveksling av opplysninger som er nødvendig for 
at depotmottakeren skal kunne utføre oppgavene omhandlet i 
artikkel 22 og i andre lover eller forskrifter som får anvendelse 
for depotmottakere i investeringsforetakets hjemstat.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak knyttet til 
de tiltak som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine 
plikter med hensyn til et investeringsforetak som forvaltes av et 
forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder 
hvilke opplysninger som må være inntatt i standardavtalen som 
skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i 
henhold til nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 24

Depotmottakeren skal i henhold til nasjonal lovgivning 
i investeringsforetakets hjemstat være ansvarlig overfor 
forvaltningsselskapet og andelseierne for ethvert tap disse 
måtte bli påført som følge av at depotmottakeren unnlater å 
utføre sine plikter eller utfører dem på en mangelfull måte.

Ansvaret overfor andelseierne kan gjøres gjeldende direkte 
eller indirekte gjennom forvaltningsselskapet, avhengig av 
hvilken rettslig status forholdet mellom depotmottakeren, 
forvaltningsselskapet og andelseierne har.

Artikkel 25

1. Ingen selskaper kan opptre både som forvaltningsselskap 
og som depotmottaker.

2. Forvaltningsselskapet og depotmottakeren skal utøve 
sin virksomhet uavhengig av hverandre og utelukkende i 
andelseiernes interesse.

Artikkel 26

Loven eller fondsreglene skal fastsette vilkårene for skifte av 
forvaltningsselskap og depotmottaker og regler som sikrer vern 
av andelseierne ved slikt skifte.
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KAPITTEL V

PLIKTER MED HENSYN TIL 
INVESTERINGSSELSKAPER

AVSNITT 1

Vilkår for å starte virksomhet

Artikkel 27

For å starte virksomhet som investeringsselskap kreves 
det forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndigheter i 
investeringsselskapets hjemstat.

Medlemsstatene skal fastsette hvilken juridisk form et 
investeringsselskap skal ha.

Investeringsselskapets forretningskontor skal ligge i 
investeringsselskapets hjemstat.

Artikkel 28

Et investeringsselskap kan ikke utøve annen virksomhet enn 
den som er nevnt i artikkel 1 nr. 2.

Artikkel 29

1. Uten at dette berører andre alminnelige vilkår fastsatt i 
den nasjonale lovgivning, skal vedkommende myndigheter 
i investeringsselskapets hjemstat ikke gi godkjenning til et 
investeringsselskap som ikke har utpekt et forvaltningsselskap, 
med mindre investeringsselskapet har en tilstrekkelig 
startkapital på minst 300 000 euro.

Dersom et investeringsselskap ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap som er godkjent i henhold til dette direktiv, 
gjelder dessuten følgende:

a) godkjenning skal gis bare dersom søknaden om godkjenning 
er ledsaget av en virksomhetsplan som minst angir hvordan 
investeringsselskapet skal være organisert,

b) medlemmene av ledelsen i investeringsselskapet skal ha den 
aktelse og erfaring som er nødvendig også i forbindelse med 
den type virksomhet som investeringsselskapet driver. Av 
denne grunn skal vedkommende myndigheter umiddelbart 
meddeles navnet på medlemmer av ledelsen og underrettes 
om enhver utskiftning av dem. Investeringsselskapets 
forretningsførsel skal bestemmes av minst to personer 
som oppfyller disse vilkårene. Med «medlemmer av 
ledelsen» menes personer som i henhold til lov eller 
stiftelsesdokumentene representerer investeringsselskapet, 
eller som faktisk fastsetter retningslinjene for virksomheten 
i selskapet, og

c) dersom det dessuten finnes nære forbindelser mellom 
investeringsselskapet og andre fysiske eller juridiske 
personer, skal vedkommende myndigheter gi godkjenning 
bare dersom disse forbindelsene ikke hindrer dem i å utføre 
sine tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte.

Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets hjemstat 
skal også nekte å gi godkjenning dersom de hindres i å utføre 
sine tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte fordi en eller flere 
fysiske eller juridiske personer som forvaltningsselskapet 
har nære forbindelser til, er underlagt en tredjestats lover og 
forskrifter, eller fordi det er vanskelig å håndheve disse lovene 
eller forskriftene.

Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets hjemstat 
skal kreve at investeringsselskaper gir dem de opplysninger de 
trenger.

2. Dersom et investeringsselskap ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap, skal investeringsselskapet innen seks 
måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes 
om hvorvidt godkjenning er gitt. Avslag på søknaden skal 
begrunnes.

3. Et investeringsselskap kan starte virksomhet så snart 
godkjenning er gitt.

4. Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets 
hjemstat kan tilbakekalle en godkjenning gitt til et 
investeringsselskap som omfattes av dette direktiv, bare når 
investeringsselskapet

a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av godkjenningen, gir 
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve den 
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn seks 
måneder, med mindre den berørte medlemsstat fastsetter at 
godkjenningen i slike tilfeller bortfaller,

b) har fått godkjenningen ved hjelp av uriktige opplysninger 
eller andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for 
godkjenningen,

d) har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske 
overtredelser av bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv, eller

e) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal lovgivning 
fastsetter at godkjenningen skal tilbakekalles.

AVSNITT 2

Vilkår for å utøve virksomhet

Artikkel 30

Artikkel 13 og 14 får tilsvarende anvendelse på investerings-
selskaper som ikke har utpekt et forvaltningsselskap som er 
godkjent i henhold til dette direktiv.

I artiklene omhandlet i første ledd skal «forvaltningsselskap» 
forstås som «investeringsselskap».

Et investeringsselskap kan bare forvalte eiendeler i sin egen 
portefølje og kan under ingen omstendighet gis mandat til å 
forvalte eiendeler på vegne av tredjemann.
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Artikkel 31

Hvert investeringsselskaps hjemstat skal utarbeide 
tilsynsregler som investeringsselskaper som ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap som er godkjent i henhold til dette direktiv, 
til enhver tid skal overholde.

Samtidig som det tas hensyn også til investeringsselskapets 
art, skal vedkommende myndigheter i investeringsselskapets 
hjemstat særlig kreve at selskapet har gode forvaltningsmessige 
og regnskapsmessige rutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger 
på edb-området samt tilfredsstillende interne kontrollmetoder, 
herunder særlig regler for de ansattes personlige transaksjoner 
eller for besittelse eller forvaltning av investeringer i finansielle 
instrumenter med henblikk på investering av dets startkapital, 
som minst sikrer at enhver transaksjon der selskapet er involvert, 
kan rekonstrueres med hensyn til opprinnelse, parter, art samt 
tid og sted for gjennomføringen, og at investeringsselskapets 
eiendeler investeres i samsvar med stiftelsesdokumentene samt 
gjeldende lovbestemmelser.

AVSNITT 3

Plikter med hensyn til depotmottakeren

Artikkel 32

1. Et investeringsselskaps eiendeler skal oppbevares av en 
depotmottaker.

2. Depotmottakerens ansvar, som omhandlet i artikkel 34, 
skal ikke berøres av at han overlater til tredjemann alle eller 
deler av de eiendeler han har til oppbevaring.

3. Depotmottakeren skal dessuten

a) påse at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og morti-
fikasjon av andeler som foretas av investeringsselskapet 
eller på dets vegne, skjer i samsvar med loven eller 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter,

b) påse at han ved transaksjoner som berører 
investeringsselskapets eiendeler, mottar vederlag innen 
vanlige frister, og

c) påse at investeringsselskapets inntekter benyttes i samsvar 
med loven og stiftelsesdokumentene.

4. Et investeringsselskaps hjemstat kan bestemme at 
investeringsselskaper opprettet på dens territorium som 
utelukkende omsetter sine andeler på én eller flere fondsbørser 
der deres andeler er opptatt til offisiell notering, ikke skal være 
forpliktet til å ha en depotmottaker i henhold til dette direktiv.

Artikkel 76, 84 og 35 skal ikke gjelde slike investerings- 
selskaper. Reglene for verdivurdering av investerings-
selskapenes eiendeler skal imidlertid angis i gjeldende nasjonal 
lovgivning eller i deres stiftelsesdokumenter

5. Et investeringsselskaps hjemstat kan bestemme at 
investeringsselskaper opprettet på dens territorium som 
omsetter minst 80 % av sine andeler på én eller flere fondsbørser 
som er angitt i stiftelsesdokumentene, ikke skal være forpliktet 
til å ha en depotmottaker i henhold til dette direktiv, forutsatt 
at andelene er opptatt til offisiell notering på fondsbørsene 
i de medlemsstater der andelene markedsføres, og at alle 
transaksjoner som et slikt investeringsselskap foretar utenom 
fondsbørsene, bare skjer til børsnotert kurs.

Investeringsselskapets stiftelsesdokumenter skal angi den 
fondsbørs i omsetningsstaten hvis kursnotering er bestemmende 
for den kurs selskapet skal benytte ved transaksjoner utenom 
fondsbørsen i denne staten.

En medlemsstat skal benytte seg av unntaket i første ledd bare 
dersom den anser at andelseierne har et vern tilsvarende det som 
gis andelseiere i investeringsforetak som har en depotmottaker 
i henhold til dette direktiv.

Investeringsselskaper omhandlet i dette nr. og i nr. 4 skal særlig

a) angi i stiftelsesdokumentene hvilke metoder som benyttes 
ved beregning av andelenes nettoverdi, med mindre dette er 
angitt i nasjonal lovgivning,

b) intervenere i markedet for å forhindre at børsverdien av 
deres andeler avviker fra nettoverdien med mer enn 5 %,

c) fastsette andelenes nettoverdi, meddele den til 
vedkommende myndigheter minst to ganger per uke og 
offentliggjøre den to ganger per måned.

En uavhengig revisor skal minst to ganger per måned påse at 
beregningen av andelenes verdi foretas i samsvar med loven og 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.

Ved disse anledningene skal revisoren forvisse seg om 
at investeringsselskapets eiendeler investeres i henhold 
til bestemmelsene i loven og investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter.

6. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnet på 
de investeringsselskaper som nyter godt av unntakene i nr. 4  
og 5.

Artikkel 33

1. Depotmottakeren skal enten ha sitt forretningskontor eller 
være opprettet i samme medlemsstat som investeringsselskapet.

2. Depotmottakeren skal være en virksomhet som er 
omfattet av tilsynsregler og står under løpende tilsyn.

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke kategorier 
virksomheter omhandlet i nr. 2 som kan velges som 
depotmottaker.
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4. Depotmottakeren skal gjøre det mulig for vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å innhente, 
på anmodning, alle de opplysninger som depotmottakeren 
har skaffet seg under utførelsen av sine plikter, og som er 
nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne føre 
tilsyn med at investeringsforetaket overholder dette direktiv.

5. Dersom forvaltningsselskapets hjemstat ikke er 
investeringsforetakets hjemstat, skal depotmottakeren 
undertegne en skriftlig avtale med forvaltningsselskapet som 
regulerer den utveksling av opplysninger som er nødvendig for 
at depotmottakeren skal kunne utføre oppgavene omhandlet i 
artikkel 32 og i andre lover eller forskrifter som får anvendelse 
for depotmottakere i investeringsforetakets hjemstat.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak knyttet til 
de tiltak som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine 
plikter med hensyn til et investeringsforetak som forvaltes av et 
forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder 
hvilke opplysninger som må være inntatt i standardavtalen som 
skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i 
henhold til nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 34

Depotmottakeren skal i henhold til nasjonal lovgivning 
i investeringsselskapets hjemstat være ansvarlig overfor 
investeringsselskapet og andelseierne for ethvert tap disse 
måtte bli påført som følge av at depotmottakeren unnlater å 
utføre sine plikter eller utfører dem på en mangelfull måte.

Artikkel 35

1. Ingen selskaper kan opptre både som investeringsselskap 
og som depotmottaker.

2. Depotmottakeren skal utøve sin virksomhet utelukkende i 
andelseiernes interesse.

Artikkel 36

Loven eller investeringsselskapets stiftelsesdokumenter skal 
fastsette vilkår for skifte av depotmottaker og regler som sikrer 
vern av andelseierne ved slikt skifte.

KAPITTEL VI

FUSJON MELLOM INVESTERINGSFORETAK

AVSNITT 1

Prinsipp, godkjenning og tillatelse

Artikkel 37

I dette kapittel skal et investeringsforetak også anses å omfatte 
investeringsavdelinger i investeringsforetaket.

Artikkel 38

1. Medlemsstatene skal, med forbehold for vilkårene fastsatt 
i dette kapittel og uten hensyn til hvordan investeringsforetaket 
er stiftet i henhold til artikkel 1 nr. 3, tillate fusjoner over 
landegrensene og innenlandske fusjoner som fastsatt i artikkel 
2 nr. 1 bokstav q) og r) i samsvar med én eller flere av 
fusjonsmetodene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav p).

2. De fusjonsmetodene som benyttes ved fusjon over 
landegrensene som angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav q), skal være 
fastsatt i lovgivningen i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat.

De fusjonsmetodene som benyttes ved innenlands fusjon 
som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav r), skal være angitt i 
lovgivningen i den medlemsstat der investeringsforetaket er 
opprettet.

Artikkel 39

1. Fusjoner skal forhåndsgodkjennes av vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat.

2. Det overdragende investeringsforetaket skal legge fram 
følgende opplysninger for vedkommende myndigheter i 
hjemstaten:

a) den felles fusjonsplanen behørig godkjent av både det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket,

b) en ajourført versjon av det overtakende investerings-
foretakets prospekt og nøkkelinformasjon, omhandlet i 
artikkel 78, dersom det overtakende investeringsforetaket 
er opprettet i en annen medlemsstat,

c) en erklæring fra både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetakets depotmottakere som bekrefter 
at de i samsvar med artikkel 41 har kontrollert at 
opplysningene omhandlet i artikkel 40 nr. 1 bokstav 
a), f) og g) er i samsvar med dette direktivs krav og de 
respektive investeringsforetakenes fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter, og 

d) den informasjon om den planlagte fusjonen som det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket har 
til hensikt å legge fram for sine respektive andelseiere.

Denne informasjonen skal legges fram på en slik måte at 
vedkommende myndigheter i både det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat kan lese den 
på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i 
medlemsstaten(e) eller på et språk som disse vedkommende 
myndigheter har godkjent.
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3. Når dokumentasjonen er fullstendig, skal vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
umiddelbart oversende kopi av opplysningene omhandlet 
i nr. 2 til vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat. Vedkommende myndigheter 
i henholdsvis det overdragende og det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat skal vurdere hvilken virkning 
den planlagte fusjonen vil kunne ha for andelseierne i de 
overdragende og overtakende investeringsforetakene, for 
å vurdere hvorvidt hensiktsmessig informasjon blir gitt til 
andelseierne.

Dersom vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat finner det nødvendig, kan 
de skriftlig kreve at informasjonen til andelseierne i det 
overdragende investeringsforetaket gjøres klarere.

Dersom vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat finner det nødvendig, kan de 
kreve, skriftlig og senest 15 virkedager etter mottak av kopien 
av den fullstendige informasjonen omhandlet i nr. 2, at det 
overtakende investeringsforetaket endrer informasjonen som 
skal legges fram for andelseierne.

I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat underrette vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
om at de har innvendinger. De skal underrette vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
om hvorvidt de er tilfreds med den endrede informasjonen 
som skal legges fram for andelseierne i det overtakende 
investeringsforetaket, innen 20 virkedager etter at de har 
mottatt slik underretning.

4. Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal godkjenne den planlagte 
fusjonen når følgende vilkår er oppfylt:

a) den planlagte fusjonen er i samsvar med alle kravene i 
artikkel 39–42,

b) det overtakende investeringsforetaket har i samsvar med 
artikkel 93 meldt markedsføring av sine andeler i alle 
medlemsstater der det overdragende investeringsforetaket 
enten er godkjent eller har meldt markedsføring av sine 
andeler i samsvar med artikkel 93, og

c) vedkommende myndigheter i det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat er tilfreds 
med den informasjonen som foreslås lagt fram for 
andelseierne, eller det ikke er innkommet noen innsigelser 
fra vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat i henhold til nr. 3 fjerde 
ledd.

5. Dersom vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat anser at dokumentasjonen 
ikke er fullstendig, skal de innen ti virkedager etter mottak av 
opplysningene omhandlet i nr. 2, be om ytterligere informasjon.

Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal innen 20 virkedager etter 
oversendelse av den fullstendige informasjonen i samsvar 
med nr. 2, underrette det overdragende investeringsforetak om 
hvorvidt fusjonen er godkjent.

Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal også underrette 
vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat om sin beslutning.

6. Medlemsstatene kan i samsvar med artikkel 57 nr. 1 
annet ledd tillate unntak fra artikkel 52–55 for overtakende 
investeringsforetak.

Artikkel 40

1. Medlemsstatene skal kreve at det overdragende og 
det overtakende investeringsforetaket utarbeider en felles 
fusjonsplan.

Den felles fusjonsplanen skal inneholde følgende opplysninger:

a) angivelse av fusjonstype og berørte investeringsforetak,

b) bakgrunnen og begrunnelsen for den planlagte fusjonen,

c) forventede konsekvenser av den planlagte fusjonen for 
andelseierne i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket,

d) de kriterier som er vedtatt for verdivurdering av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser på datoen for beregning av 
bytteforholdet, som omhandlet i artikkel 47 nr. 1,

e) beregningsmetode for bytteforholdet,

f) planlagt ikrafttredelsesdato for fusjonen,

g) reglene som gjelder for henholdsvis overføring av eiendeler 
og bytte av andeler, og

h) når det gjelder en fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) ii) og eventuelt artikkel 2 nr. 1 bokstav p) 
iii), fondsreglene eller stiftelsesdokumentene for det 
nyopprettede overtakende investeringsforetaket.

Vedkommende myndigheter skal ikke kreve at ytterligere 
informasjon innlemmes i fusjonsplanen.

2. Det overdragende og det overtakende investeringsforetaket 
kan beslutte å innlemme ytterligere punkter i fusjonsplanen.

AVSNITT 2

Tredjemannskontroll, informasjon til andelseierne og andre 
rettigheter for andelseierne

Artikkel 41

Medlemsstatene skal kreve at det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets depotmottakere bekrefter at 
opplysningene omhandlet i artikkel 40 nr. 1 bokstav a), f) og 
g) er i samsvar med dette direktivs krav og deres respektive 
investeringsforetaks fondsregler eller stiftelsesdokumenter.
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Artikkel 42

1. Lovgivningen i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat skal gi en depotmottaker eller en uavhengig 
revisor som er godkjent i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet 
revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(1), i oppdrag å 
kontrollere følgende:

a) de kriterier som er vedtatt for verdivurdering av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser på datoen for beregning av 
bytteforholdet, som omhandlet i artikkel 47 nr. 1,

b) eventuell kontantutbetaling per andel, og

c) metoden for beregning av bytteforholdet samt det faktiske 
bytteforholdet fastsatt på datoen for beregning av forholdet, 
som omhandlet i artikkel 47 nr. 1.

2. Revisorene i det overdragende investeringsforetaket eller 
revisoren i det overtakende investeringsforetaket skal i henhold 
til nr. 1 anses som uavhengige revisorer.

3. En kopi av den uavhengige revisorens eller eventuelt 
depotmottakerens beretning skal på anmodning gjøres 
kostnadsfritt tilgjengelig for andelseierne i både det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket og 
deres respektive vedkommende myndigheter.

Artikkel 43

1. Medlemsstatene skal kreve at overdragende og 
overtakende investeringsforetak gir sine respektive andelseiere 
hensiktsmessige og nøyaktige opplysninger om den planlagte 
fusjonen, slik at de kan foreta en velfundert bedømmelse av 
hvilke konsekvenser den vil få for deres investering.

2. Informasjonen skal legges fram for andelseierne i 
det overdragende og det overtakende investeringsforetaket 
først etter at vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat har godkjent den planlagte 
fusjonen i henhold til artikkel 39.

Informasjonen skal legges fram minst 30 dager før siste frist 
for anmodning om gjenkjøp eller innløsning eller eventuelt 
konvertering uten ytterligere kostnader i henhold til artikkel 45 
nr. 1.

3. Informasjonen til andelseierne i det overdragende 
og det overtakende investeringsforetaket skal inneholde 
hensiktsmessige og nøyaktige opplysninger om den planlagte 
fusjonen, slik at andelseierne kan ta en velbegrunnet beslutning 
om de mulige konsekvensene fusjonen vil få for deres 
investering, og slik at de kan utøve sine rettigheter i henhold til 
artikkel 44 og 45.

Den skal inneholde følgende:

a) bakgrunnen og begrunnelsen for den planlagte fusjonen,

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

b) de mulige konsekvensene den planlagte fusjonen vil kunne 
få for andelseierne, herunder, men ikke begrenset til, 
alle vesentlige forskjeller hva angår investeringspolitikk 
og investeringsstrategi, kostnader, forventet resultat, 
periodisk rapportering, mulig utvanningseffekt på 
investeringsforetakets resultater og eventuelt en tydelig 
advarsel til investorene om at deres skattemessige 
behandling kan bli endret som følge av fusjonen,

c) eventuelle særlige rettigheter andelseiere måtte ha med 
hensyn til den planlagte fusjonen, herunder, men ikke 
begrenset til, retten til å få ytterligere informasjon, retten 
til på anmodning å motta en kopi av beretningen fra den 
uavhengige revisoren eller depotmottakeren og retten til 
å anmode om gjenkjøp eller innløsning eller eventuelt 
konvertering av sine andeler uten ytterligere kostnader i 
henhold til artikkel 45 nr. 1, samt fristen for å utøve denne 
retten,

d) relevante aspekter ved framgangsmåten for og planlagt 
ikrafttredelsesdato for fusjonen, og 

e) en kopi av det overtakende investeringsforetakets 
nøkkelinformasjon, som omhandlet i artikkel 78.

4. Dersom det overdragende eller det overtakende 
investeringsforetaket har mottatt underretning i henhold til 
artikkel 93, skal opplysningene omhandlet i nr. 3 legges fram 
på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i det 
aktuelle investeringsforetakets vertsstat eller på et språk som 
vertsstatens vedkommende myndigheter har godkjent. Det 
investeringsforetaket som er pålagt å legge fram informasjonen, 
skal ha ansvar for oversettelsen. Oversettelsen skal være en 
nøyaktig gjengivelse av originalens innhold.

5. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere fastsetter innholdet i, formatet på og formidlingsmåten 
for opplysningene omhandlet i nr. 1 og 3.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 44

Dersom medlemsstatens nasjonale lovgivning krever at 
andelseierne godkjenner en fusjon mellom investeringsforetak, 
skal medlemsstaten påse at slik godkjenning ikke krever mer 
enn 75 % av stemmene som faktisk avlegges av andelseiere 
som er til stede eller er representert på andelseiernes 
generalforsamling.

Første ledd berører ikke et eventuelt krav til beslutnings-
dyktighet i nasjonal lovgivning. Medlemsstatene skal ikke 
innføre strengere regler for beslutningsdyktighet for fusjoner 
over landegrensene enn for innenlandske fusjoner, ei heller 
strengere regler for beslutningsdyktighet for fusjoner mellom 
investeringsforetak enn for fusjoner mellom selskaper.
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Artikkel 45

1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette at 
andelseierne i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket skal ha rett til, kostnadsfritt med 
unntak av de kostnader investeringsforetaket tilbakeholder 
for å dekke desinvesteringskostnader, å anmode om gjenkjøp 
eller innløsning av sine andeler eller eventuelt konvertering 
av andelene til andeler i et annet investeringsforetak 
med en liknende investeringspolitikk som forvaltes av 
samme forvaltningsselskap eller av et annet selskap som 
forvaltningsselskapet har forbindelser med gjennom felles 
ledelse eller kontroll eller gjennom en betydelig direkte eller 
indirekte eierandel. Denne rettigheten skal tre i kraft fra det 
øyeblikk andelseierne i det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket er blitt underrettet om den planlagte 
fusjonen i henhold til artikkel 43, og skal bortfalle fem 
virkedager før datoen for beregning av bytteforholdet, som 
omhandlet i artikkel 47 nr. 1.

2. Uten at dette berører nr. 1 og som unntak fra artikkel 84 
nr. 1, skal medlemsstatene når det gjelder fusjoner mellom 
investeringsforetak, tillate vedkommende myndigheter å kreve 
eller tillate midlertidig utsettelse av tegning, gjenkjøp eller 
innløsning av andeler, forutsatt at utsettelsen begrunnes med 
vern av andelseierne.

AVSNITT 3

Kostnader og ikrafttredelse

Artikkel 46

Med unntak av tilfeller der investeringsforetak ikke har utpekt 
et forvaltningsselskap, skal medlemsstatene sikre at alle 
juridiske kostnader, rådgivningskostnader og administrative 
kostnader knyttet til forberedelsen og gjennomføringen av 
fusjonen ikke belastes det overdragende eller det overtakende 
investeringsforetaket eller noen av deres andelseiere.

Artikkel 47

1. For innenlandske fusjoner skal medlemsstatenes 
lovgivning fastsette dato for ikrafttredelse av fusjonen, dato 
for beregning av bytteforholdet for andeler som overdras fra 
det overdragende til det overtakende investeringsforetaket, 
og eventuelt dato for fastsettelse av relevant nettoverdi for 
kontantutbetalinger.

For fusjoner over landegrensene er det lovgivningen i det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat som fastsetter 
disse datoene. Medlemsstatene skal sikre at disse datoene, 
der det er relevant, settes til etter godkjenningen av fusjonen 
av andelseierne i det overtakende og det overdragende 
investeringsforetaket.

2. Ikrafttredelsen av fusjonen skal offentliggjøres via 
alle hensiktsmessige kanaler på den måte som er fastsatt 
i lovgivningen i det overtakende investeringsforetakets 
hjemstat, og den skal meldes til vedkommende myndigheter 
i det overtakende og det overdragende investerings- 
foretakets hjemstat.

3. En fusjon som er iverksatt i samsvar med nr. 1, skal ikke 
erklæres ugyldig.

Artikkel 48

1. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) i), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) alle eiendeler og forpliktelser i det overdragende 
investeringsforetaket overføres til det overtakende 
investeringsforetaket eller eventuelt til det overtakende 
investeringsforetakets depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket blir 
andelseiere i det overtakende investeringsforetaket og har 
eventuelt rett til å motta en kontantutbetaling som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi i det overdragende 
investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket opphører å eksistere 
fra og med fusjonens ikrafttredelse.

2. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) ii), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) alle eiendeler og forpliktelser i det overdragende 
investeringsforetaket overføres til det nyopprettede 
overtakende investeringsforetaket eller eventuelt til det 
overtakende investeringsforetakets depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket 
blir andelseiere i det nyopprettede overtakende 
investeringsforetaket og har eventuelt rett til å motta en 
kontantutbetaling som ikke overstiger 10 % av andelenes 
nettoverdi i det overdragende investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket opphører å eksistere 
fra og med fusjonens ikrafttredelse.

3. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) iii), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) nettoeiendelene i det overdragende investeringsforetaket 
overføres til det overtakende investeringsforetaket eller 
eventuelt til det overtakende investeringsforetakets 
depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket blir 
andelseiere i det overtakende investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket fortsetter å eksistere 
inntil forpliktelsene er innfridd.

4. Medlemsstatene skal vedta en framgangsmåte som 
det overtakende investeringsforetakets forvaltningsselskap 
skal benytte for å bekrefte overfor det overtakende 
investeringsforetakets depotmottaker at overføring av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser er fullført. Dersom det overtakende 
investeringsforetaket ikke har utpekt et forvaltningsselskap, skal 
denne bekreftelsen gis til det overtakende investeringsforetakets 
depotmottaker.
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KAPITTEL VII

PLIKTER MED HENSYN TIL INVESTERINGS-
FORETAKENES INVESTERINGSPOLITIKK

Artikkel 49

Dersom et investeringsforetak består av mer enn én 
investeringsavdeling, skal hver avdeling i dette kapittel anses 
som et frittstående investeringsforetak.

Artikkel 50

1. Et investeringsforetak skal utelukkende investere i en 
eller flere av følgende:

a) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er opptatt til notering eller omsettes på et regulert 
marked som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 
2004/39/EF,

b) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som omsettes i en medlemsstat på et annet marked som er 
regulert, fungerer regelmessig, er anerkjent og er åpent for 
offentligheten,

c) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs i 
en tredjestat, eller som omsettes i en tredjestat på et 
annet marked som er regulert, fungerer regelmessig, er 
anerkjent og er åpent for offentligheten, forutsatt at valget 
av fondsbørs eller marked er godkjent av vedkommende 
myndigheter eller fastsatt i loven eller fondsreglene eller i 
investeringsforetakets stiftelsesdokumenter,

d) nyutstedte omsettelige verdipapirer, forutsatt at

i) utstedelsesvilkårene inneholder et bindende tilsagn 
om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering 
på en fondsbørs eller et annet marked som er regulert, 
fungerer regelmessig, er anerkjent og er åpent for 
offentligheten, forutsatt at valget av fondsbørs eller 
marked er godkjent av vedkommende myndigheter 
eller er fastsatt i loven eller fondsreglene eller i 
investeringsforetakets stiftelsesdokumenter, og

ii) opptaket omhandlet i i) finner sted innen ett år etter 
utstedelsen,

e) andeler i investeringsforetak som er godkjent i henhold til 
dette direktiv, eller andre foretak for kollektiv investering i 
henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b), uansett om de 
er opprettet i en medlemsstat eller ikke, forutsatt at

i) slike andre foretak for kollektiv investering er 
godkjent i henhold til lovgivning som fastsetter at de 
er underlagt tilsyn som vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat vurderer som likeverdig 
med det tilsyn som er fastsatt i fellesskapsretten, og at 
samarbeid mellom myndighetene er tilstrekkelig sikret,

ii) andelseiervernet i slike andre foretak for kollektiv 
investering tilsvarer det som gis andelseiere i et 
investeringsforetak, og særlig at bestemmelsene 
om separasjon av eiendeler, innlån, utlån og salg 
av verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter uten 
dekning tilsvarer kravene i dette direktiv,

iii) virksomheten i slike andre foretak for kollektiv 
investering rapporteres i halvårs- og årsberetninger, 
slik at det kan foretas en vurdering av eiendeler og 
forpliktelser, inntekter og transaksjoner i løpet av 
rapporteringsperioden, og

iv) de investeringsforetak eller andre foretak for 
kollektiv investering som det planlegges å kjøpe 
andeler i, i samsvar med egne fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter ikke samlet kan investere 
mer enn 10 % av sine eiendeler i andeler i andre 
investeringsforetak eller andre foretak for kollektiv 
investering, 

f) innskudd i kredittinstitusjoner som kan tilbakebetales 
på anfordring, eller som kan tas ut og som har en løpetid 
på høyst tolv måneder, forutsatt at kredittinstitusjonen 
har sitt forretningskontor i en medlemsstat eller, dersom 
kredittinstitusjonen har sitt forretningskontor i en tredjestat, 
er underlagt tilsynsregler som vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat vurderer som likeverdige 
med dem som er fastsatt i fellesskapsretten,

g) finansielle derivater, herunder tilsvarende instrumenter 
med kontant oppgjør, som omsettes på et regulert marked 
som nevnt i bokstav a), b) og c), eller finansielle derivater 
som er OTC-derivater, forutsatt at

i) derivatets underliggende eiendeler består av 
instrumenter som omfattes av dette nummer, av 
finansielle indekser, rentesatser, valutakurser eller 
valutaer som investeringsforetaket kan investere 
i, i samsvar med sine investeringsmål som 
angitt i investeringsforetakets fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter,

ii) motpartene i OTC-derivattransaksjoner er virksomheter 
som er underlagt tilsyn og som tilhører de kategorier 
som er godkjent av vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat, og

iii) OTC-derivatene er gjenstand for en pålitelig og 
verifiserbar vurdering på daglig basis, samt at de til 
enhver tid på investeringsforetakets initiativ kan selges, 
realiseres eller stenges ved en utligningstransaksjon til 
virkelig verdi, eller 
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h) andre pengemarkedsinstrumenter enn dem som omsettes 
på et regulert marked og som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav o), dersom utstedelsen eller utstederen av slike 
instrumenter selv omfattes av bestemmelser med henblikk 
på vern av investorer og oppsparte midler, og forutsatt at de 
er

i) utstedt eller garantert av en sentral, regional eller 
lokal myndighet eller en sentralbank i en medlemsstat, 
Den europeiske sentralbank, Fellesskapet eller Den 
europeiske investeringsbank, en tredjestat eller, dersom 
det dreier seg om en forbundsstat, en av statene som 
utgjør forbundsstaten, eller av et internasjonalt offentlig 
organ der én eller flere medlemsstater deltar,

ii) utstedt av et foretak hvis verdipapirer omsettes på 
regulerte markeder som omhandlet i bokstav a), b) eller 
c),

iii) utstedt eller garantert av en virksomhet som er underlagt 
tilsyn etter de kriterier som er fastsatt i fellesskapsretten, 
eller av en virksomhet som er underlagt og overholder 
tilsynsregler som vedkommende myndigheter vurderer 
som minst like strenge som dem som er fastsatt i 
fellesskapsretten, eller

iv) utstedt av andre organer som tilhører en kategori 
som er godkjent av vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat, forutsatt at 
investeringer i slike instrumenter omfattes av 
bestemmelser om vern av investorer tilsvarende det 
som er fastsatt i i), ii) eller iii), og forutsatt at utstederen 
er et selskap med en egenkapital og andre fond på minst 
10 millioner euro som framlegger og offentliggjør 
sitt årsregnskap i samsvar med fjerde rådsdirektiv 
78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens 
artikkel 54 nr. 3 bokstav g) om årsregnskapene for 
visse selskapsformer(1), er en enhet som i en gruppe 
av selskaper som omfatter ett eller flere børsnoterte 
selskaper, er ansvarlig for finansieringen av gruppen, 
eller er en enhet som er ansvarlig for finansieringen 
av verdipapiriseringsinstrumenter som omfattes av en 
banks likviditetslinje.

2. Et investeringsforetak skal imidlertid ikke

a) investere mer enn 10 % av sine eiendeler i andre omsettelige 
verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter enn dem som 
er omhandlet i nr. 1, eller

b) erverve edelmetaller eller sertifikater for disse.

Investeringsforetak kan besitte ytterligere likvide midler.

3. Et investeringsselskap kan erverve løsøre eller fast 
eiendom som er absolutt nødvendig for virksomhetens direkte 
drift.

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

Artikkel 51

1. Forvaltnings- eller investeringsselskapet skal anvende 
en risikohåndteringsmetode som gjør at det til enhver tid kan 
overvåke og måle risikoen knyttet til posisjonene og deres 
bidrag til porteføljens samlede risikoprofil.

Det skal anvende en metode som muliggjør en nøyaktig og 
uavhengig vurdering av OTC-derivatenes verdi.

Det skal underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten 
regelmessig om typer derivater, underliggende risikoer, 
mengdebegrensninger og metoder som velges for å 
vurdere risikoene ved transaksjoner med derivater for hvert 
investeringsforetak det forvalter.

2. Medlemsstatene kan, på de vilkår og med de begrensninger 
som de selv fastsetter, godkjenne at investeringsforetak 
benytter metoder og hjelpemidler som gjelder omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forutsatt at 
metodene og hjelpemidlene benyttes med henblikk på en 
effektiv porteføljeforvaltning.

Når disse transaksjonene angår bruken av derivater, 
skal vilkårene og begrensningene være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i dette direktiv.

Transaksjonene skal under ingen omstendigheter føre til 
at investeringsforetaket avviker fra de investeringsmål 
som er fastsatt i investeringsforetakets fondsregler, 
stiftelsesdokumenter eller prospekt.

3. Et investeringsforetak skal sikre at det samlede 
engasjement som er knyttet til derivater, ikke overstiger samlet 
nettoverdi av foretakets portefølje.

Ved beregningen av engasjement skal det tas hensyn 
til den aktuelle verdien av de underliggende eiendeler, 
motpartsrisikoen, framtidige markedsbevegelser og den tid som 
er tilgjengelig for å innløse posisjonene. Dette får anvendelse 
også for tredje og fjerde ledd.

Et investeringsforetak kan, som ledd i sin investeringspolitikk og 
innenfor grensen fastsatt i artikkel 52 nr. 5, investere i finansielle 
derivater, forutsatt at engasjementet i de underliggende 
eiendeler til sammen ikke overstiger investeringsgrensene 
fastsatt i artikkel 52. Når et investeringsforetak investerer 
i indeksbaserte finansielle derivater, kan medlemsstatene 
bestemme at disse investeringene ikke trenger å legges sammen 
med hensyn til grensene fastsatt i artikkel 52.

Dersom omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter omfatter et derivat, skal det tas 
hensyn til derivatet ved overholdelsen av kravene i denne 
artikkel.

4. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som fastsetter

a) kriterier for vurdering av egnetheten av 
risikohåndteringsprosessen som forvaltningsselskapet har 
benyttet i samsvar med nr. 1 første ledd,

b) nærmere regler for nøyaktig og uavhengig vurdering av 
OTC-derivatenes verdi, og
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c) nærmere regler for innholdet i opplysningene omhandlet 
i nr. 1 tredje ledd og hvordan de skal formidles til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 52

1. Et investeringsforetak kan ikke investere mer enn

a) 5 % av sine eiendeler i omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter utstedt av samme organ, eller

b) 20 % av sine eiendeler i innskudd hos samme organ.

Investeringsforetakets motpartsrisiko ved en OTC-
derivattransaksjon skal ikke overstige

a) 10 % av dets eiendeler dersom motparten er en 
kredittinstitusjon som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav f), 
eller 

b) 5 % av dets eiendeler i andre tilfeller.

2. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er fastsatt 
i nr.1 første ledd, til høyst 10 %. Dersom et investeringsforetak 
velger å investere mer enn 5 % av sine eiendeler i omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter fra samme 
utstedende organer, kan likevel den samlede verdi av slike 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som investeringsforetaket eier, ikke overstige 40 % av dets 
eiendeler. Denne begrensningen gjelder ikke for innskudd i og 
OTC-derivattransaksjoner foretatt med finansinstitusjoner som 
er underlagt tilsyn.

Uten hensyn til de individuelle grenser som er fastsatt i nr. 1, 
kan et investeringsforetak, der dette vil føre til at over 20 % av 
dets eiendeler investeres i ett organ, ikke kombinere

a) investeringer i omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter utstedt av det aktuelle organ,

b) innskudd hos det aktuelle organ, eller

c) engasjement knyttet til OTC-derivattransaksjoner med det 
aktuelle organ.

3. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er 
fastsatt i nr. 1 første ledd, til høyst 35 % dersom de omsettelige 
verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene er utstedt eller 
garantert av en medlemsstat, dennes lokale myndigheter, en 
tredjestat eller et internasjonalt offentlig organ der én eller flere 
medlemsstater deltar.

4. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er 
fastsatt nr. 1 første ledd, til høyst 25 % for obligasjoner som er 
utstedt av en kredittinstitusjon som har sitt forretningskontor i 
en medlemsstat, og som ved lov er underlagt særskilt offentlig 
tilsyn med sikte på å verne obligasjonseierne. Særlig skal beløp 
som skriver seg fra utstedelsen av disse obligasjonene, i henhold 

til lovgivningen investeres i eiendeler som i hele obligasjonens 
løpetid gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelser som følger 
av dem, og som ifølge fortrinnsrett brukes til tilbakebetaling 
av hovedstolen og påløpte renter dersom utsteder misligholder 
sine forpliktelser.

Dersom et investeringsforetak investerer mer enn 5 % av sine 
eiendeler i obligasjoner nevnt i første ledd som er utstedt av 
samme utsteder, kan den samlede verdi av disse investeringene 
ikke overstige 80 % av verdien av investeringsforetakets 
eiendeler.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en fortegnelse 
over de kategorier obligasjoner som er nevnt i første ledd, 
og over de kategorier utstedere som i henhold til loven og 
bestemmelsene om tilsyn nevnt i første ledd, er godkjent 
til å utstede obligasjoner som oppfyller kriteriene fastsatt i 
denne artikkel. Fortegnelsene skal ledsages av en kortfattet 
redegjørelse for de tilbudte garantienes status. Kommisjonen 
skal umiddelbart oversende disse opplysningene til de andre 
medlemsstatene sammen med eventuelle merknader som 
den anser som hensiktsmessige, og skal gjøre opplysningene 
tilgjengelige for offentligheten. Slike meddelelser kan drøftes 
i Den europeiske verdipapirkomité nevnt i artikkel 112 nr. 1.

5. De omsettelige verdipapirene og pengemarkeds-
instrumentene nevnt i nr. 3 og 4 skal ikke tas i betraktning ved 
beregning av den grensen på 40 % som er fastsatt i nr. 2.

Grensene fastsatt i nr. 1–4 kan ikke kombineres, og investeringer 
i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
utstedt av samme organ eller i innskudd eller derivater fra dette 
organet i samsvar med nr. 1–4, kan derfor ikke sammenlagt 
overstige 35 % av investeringsforetakets eiendeler.

Selskaper som inngår i samme konsern med hensyn til 
konsoliderte regnskaper som definert i direktiv 83/349/
EØF eller i samsvar med anerkjente internasjonale 
regnskapsbestemmelser, skal anses som ett enkelt organ ved 
beregningen av grensene fastsatt i denne artikkel.

Medlemsstatene kan tillate kumulative investeringer i 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
innenfor samme konsern opp til en grense på 20 %.

Artikkel 53

1. Uten at grensene fastsatt i artikkel 56 berøres, kan 
medlemsstatene forhøye grensene fastsatt i artikkel 52 til 
høyst 20 % for investeringer i aksjer eller obligasjoner 
utstedt av samme organ når målet med investeringsforetakets 
investeringspolitikk, i samsvar med fondsreglene eller 
stiftelsesdokumentene, er å etterligne sammensetningen av 
en bestemt aksje- eller obligasjonsindeks som er anerkjent av 
vedkommende myndigheter, på følgende grunnlag:

a) indeksens sammensetning har tilstrekkelig spredning,

b) indeksen utgjør et passende referansegrunnlag for markedet 
den refererer til,

c) indeksen offentliggjøres på en hensiktsmessig måte.
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2. Medlemsstatene kan forhøye grensen fastsatt i nr. 1 til 
høyst 35 % når det viser seg å være berettiget på grunn av 
ekstraordinære markedsforhold, særlig på regulerte markeder der 
visse omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
har en svært dominerende posisjon. Investeringer opp til denne 
grensen er bare tillatt for én utsteder.

Artikkel 54

1. Som unntak fra artikkel 52 kan medlemsstatene i samsvar 
med prinsippet om risikospredning gi investeringsforetak 
tillatelse til å investere inntil 100 % av sine eiendeler i ulike 
omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som 
er utstedt eller garantert av en medlemsstat, en eller flere av 
dennes lokale myndigheter, en tredjestat eller et internasjonalt 
offentlig organ der én eller flere medlemsstater deltar.

Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal innvilge slikt unntak bare dersom de anser at 
investeringsforetakets andelseiere har et vern som tilsvarer 
det som gis andelseiere i investeringsforetak som overholder 
grensene fastsatt i artikkel 52.

Disse investeringsforetakene skal eie verdipapirer fra minst 
seks ulike utstedelser, men verdipapirene fra én og samme 
utstedelse kan ikke overstige 30 % av deres samlede eiendeler.

2. Investeringsforetakene nevnt i nr. 1 skal i fondsreglene 
eller i investeringsselskapets stiftelsesdokumenter uttrykkelig 
angi hvilke medlemsstater, lokale myndigheter eller 
internasjonale offentlige organer som utsteder eller garanterer 
de verdipapirer de har til hensikt å investere mer enn 35 % av 
sine eiendeler i.

Disse fondsreglene eller stiftelsesdokumentene skal godkjennes 
av vedkommende myndigheter.

3. Investeringsforetakene nevnt i nr. 1 skal på framtredende 
plass i sine prospekter og i alt markedsføringsmateriell gjøre 
oppmerksom på denne godkjenningen og opplyse om hvilke 
medlemsstater, lokale myndigheter og internasjonale offentlige 
organer hvis verdipapirer de har til hensikt å investere i eller 
har investert mer enn 35 % av sine eiendeler i.

Artikkel 55

1. Et investeringsforetak kan erverve andeler i 
investeringsforetak eller andre foretak for kollektiv investering 
nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav e), forutsatt at høyst 10 % av dets 
eiendeler investeres i andeler i ett enkelt investeringsforetak 
eller annet foretak for kollektiv investering. Medlemsstatene 
kan forhøye den grensen til høyst 20 %.

2. Investeringer i andeler i andre foretak for kollektiv 
investering enn investeringsforetak må til sammen ikke 
overstige 30 % av investeringsforetakets eiendeler.

Medlemsstatene kan, når et investeringsforetak har 
ervervet andeler i andre investeringsforetak eller foretak for 
kollektiv investering, bestemme at eiendelene til de andre 
investeringsforetakene eller foretakene for kollektiv investering 
ikke trenger å kombineres med hensyn til grensene fastsatt i 
artikkel 52.

3. Når et investeringsforetak investerer i andeler i andre 
investeringsforetak eller foretak for kollektiv investering 
som forvaltes, direkte eller ved delegering, av samme 
forvaltningsselskap eller av et hvilket som helst annet selskap 
som forvaltningsselskapet har forbindelser med gjennom 
felles ledelse eller kontroll eller gjennom en betydelig direkte 
eller indirekte eierandel, kan dette forvaltningsselskapet eller 
andre selskapet ikke kreve tegnings- eller innløsningsgebyrer 
for investeringsforetakets investering i andelene i disse 
andre investeringsforetakene eller foretakene for kollektiv 
investering.

Et investeringsforetak som investerer en betydelig del av 
sine eiendeler i andre investeringsforetak eller foretak for 
kollektiv investering, skal i sitt prospekt oppgi den øvre 
grense for forvaltningsgebyr som kan bli belastet både 
investeringsforetaket selv og de andre investeringsforetakene 
eller foretakene for kollektiv investering som det akter å 
investere i. Det skal i sin årsberetning angi den høyeste andel av 
forvaltningsgebyrene som er belastet både investeringsforetaket 
selv og de andre investeringsforetakene eller foretakene for 
kollektiv investering som det investerer i.

Artikkel 56

1. Et investeringsselskap eller et forvaltningsselskap 
kan ikke i forbindelse med noen av de investeringsfond det 
forvalter, og som hører inn under dette direktivs virkeområde, 
erverve stemmeberettigede aksjer som ville sette selskapet i 
stand til å øve betydelig innflytelse på ledelsen av et utstedende 
organ.

Inntil en senere samordning skal medlemsstatene ta hensyn 
til de nåværende bestemmelser i de øvrige medlemsstatenes 
lovgivning som fastlegger prinsippet som er omhandlet i første 
ledd.

2. Et investeringsforetak kan ikke erverve mer enn

a) 10 % av aksjene uten stemmerett fra et og samme utstedende 
organ,

b) 10 % av obligasjonene fra et og samme utstedende organ,

c) 25 % av andelene i ett og samme investeringsforetak eller 
et annet foretak for kollektiv investering i henhold til 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b), eller

d) 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra et og samme 
utstedende organ.

Det er mulig å se bort fra grensene fastsatt i bokstav 
b), c) og d) dersom det ved ervervelsen ikke lar seg 
gjøre å beregne bruttobeløpet for obligasjonene eller 
pengemarkedsinstrumentene eller nettobeløpet for de utstedte 
verdipapirene.
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3. Medlemsstatene kan avstå fra å anvende nr. 1 og 2 når det 
gjelder

a) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt eller garantert av en medlemsstat eller 
dennes lokale myndigheter,

b) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt eller garantert av en tredjestat,

c) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt av et internasjonalt offentlig organ der én 
eller flere medlemsstater deltar,

d) et investeringsforetaks aksjer i kapitalen til et selskap som 
er opprettet i en tredjestat og som hovedsakelig investerer 
sine eiendeler i verdipapirer fra utstedende organer med 
forretningskontor i denne staten, dersom en slik eierandel 
i henhold til vedkommende stats lovgivning representerer 
investeringsforetakets eneste mulighet til å investere i 
verdipapirer med utstedende organer fra denne staten, eller

e) ett eller flere investeringsselskapers aksjer i kapitalen 
til datterselskaper som utelukkende på vegne av 
investeringsselskapet eller investeringsselskapene utfører 
bare bestemte oppgaver i forbindelse med forvaltning, 
rådgivning eller markedsføring i den stat der datterselskapet 
er opprettet, ved gjenkjøp av andeler på anmodning av 
andelseierne.

Unntaket nevnt i bokstav d) i første ledd i dette nummer 
skal bare få anvendelse under forutsetning av at selskapet 
hjemmehørende i tredjestaten i sin investeringspolitikk 
overholder grensene fastsatt i artikkel 52 og 55 og denne 
artikkels nr. 1 og 2. Dersom grensene i artikkel 52 og 55 
overskrides, får artikkel 57 tilsvarende anvendelse.

Artikkel 57

1. Grensene fastsatt i dette kapittel behøver ikke overholdes av 
investeringsforetak når de benytter tegningsretten som er knyttet 
til omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
som utgjør en del av deres eiendeler.

Medlemsstatene kan, idet de påser at prinsippet om 
risikospredning blir overholdt, gi investeringsforetak som nylig 
har fått godkjenning, tillatelse til å avvike fra artikkel 52 og 55 i 
inntil seks måneder etter at de har fått godkjenning.

2. Dersom grensene nevnt i nr. 1 overskrides på grunn 
av forhold som investeringsforetaket ikke har herredømme 
over, eller som følge av at det benytter sin tegningsrett, skal 
investeringsforetaket i sine salgstransaksjoner ha som fremste 
mål å rette på denne situasjonen, samtidig som det skal ta 
behørig hensyn til andelseiernes interesser.

KAPITTEL VIII

MOTTAKERFOND/TILFØRINGSFOND-
STRUKTURER

AVSNITT 1

Virkeområde og tillatelse

Artikkel 58

1. Et tilføringsfond er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som er gitt tillatelse til å investere, 
som unntak fra artikkel 1 nr. 2 bokstav a), artikkel 50, 52 
og 55 og artikkel 56 nr. 2 bokstav c), minst 85 % av sine 
eiendeler i andeler i et annet investeringsforetak eller i en 
investeringsavdeling i dette (mottakerfondet).

2. Et tilføringsfond kan ha inntil 15 % av sine eiendeler i en 
eller flere av følgende:

a) ytterligere likvide midler i samsvar med artikkel 50 nr. 2 
annet ledd,

b) finansielle derivater, som bare kan benyttes for 
sikringsformål, i samsvar med artikkel 50 nr. 1 bokstav g) 
og artikkel 51 nr. 2 og 3,

c) løsøre og fast eiendom som er vesentlig for utøvelse 
av virksomheten, dersom tilføringsfondet er et 
investeringsselskap.

For overholdelse av artikkel 51 nr. 3 skal tilføringsfondet 
beregne sitt samlede engasjement knyttet til finansielle 
derivater ved å kombinere eget direkte engasjement i henhold 
til første ledd bokstav b) med enten

a) mottakerfondets faktiske engasjement knyttet til finansielle 
derivater i forhold til tilføringsfondets investering i 
mottakerfondet, eller

b) mottakerfondets største mulige samlede engasjement 
knyttet til finansielle derivater, som fastsatt i 
mottakerfondets fondsregler eller stiftelsesdokumenter, i 
forhold til tilføringsfondets investering i mottakerfondet.

3. Et mottakerfond er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som

a) blant sine andelseiere har minst ett tilføringsfond,

b) ikke selv er et tilføringsfond, og

c) ikke eier andeler i et tilføringsfond.

4. Følgende unntak får anvendelse på mottakerfond:

a) Dersom et mottakerfond har minst to tilføringsfond blant 
sine andelseiere, får ikke artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og 
artikkel 3 bokstav b) anvendelse, og mottakerfondet kan 
velge hvorvidt det vil skaffe til veie midler fra andre 
investorer.
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b) Dersom et mottakerfond ikke skaffer til veie midler 
fra allmennheten i en annen medlemsstat enn den det er 
opprettet i, men bare har ett eller flere tilføringsfond i 
denne andre medlemsstaten, får ikke kapittel XI og artikkel 
108 nr. 1 annet ledd anvendelse.

Artikkel 59

1. Medlemsstatene skal sikre at et tilføringsfonds 
investering i et gitt mottakerfond som overstiger grensen 
som i henhold til artikkel 55 nr. 1 gjelder for investeringer i 
andre investeringsforetak, skal være forhåndsgodkjent av 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat.

2. Innen 15 virkedager etter innsending av fullstendig 
dokumentasjon skal tilføringsfondet underrettes om hvorvidt 
vedkommende myndigheter har godkjent tilføringsfondets 
investering i mottakerfondet.

3. Vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat 
skal gi godkjenning dersom tilføringsfondet, dets depotmottaker 
og dets revisor samt mottakerfondet overholder alle kravene 
fastsatt i dette kapittel. For dette formål skal tilføringsfondet 
legge fram følgende dokumenter for vedkommende 
myndigheter i hjemstaten:

a) tilføringsfondets og mottakerfondets fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter,

b) tilføringsfondets og mottakerfondets prospekter og 
nøkkelinformasjon omhandlet i artikkel 78,

c) avtalen mellom tilføringsfondet og mottakerfondet eller 
de interne reglene for forretningsvirksomhet omhandlet i 
artikkel 60 nr. 1,

d) når det er relevant, den informasjon som skal legges fram 
for andelseiere i henhold til artikkel 64 nr. 1,

e) dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
depotmottakere, avtalen om utveksling av opplysninger 
mellom deres respektive depotmottakere omhandlet i 
artikkel 61 nr. 1, og 

f) dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
revisorer, avtalen om utveksling av opplysninger mellom 
deres respektive revisorer omhandlet i artikkel 62 nr. 1.

Dersom et tilføringsfond er opprettet i en annen medlemsstat enn 
mottakerfondets hjemstat, skal tilføringsfondet også legge fram 
en bekreftelse fra vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat på at mottakerfondet er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 58 nr. 3 bokstav b) og c). Tilføringsfondet skal legge 
fram dokumentasjonen på det offisielle språket eller et av de 
offisielle språkene i tilføringsfondets hjemstat eller på et språk 
som hjemstatens vedkommende myndigheter har godkjent.

AVSNITT 2

Felles bestemmelser for tilførings- og mottakerfond

Artikkel 60

1. Medlemsstatene skal kreve at mottakerfondet gir 
tilføringsfondet alle de dokumenter og opplysninger som er 
nødvendig for at sistnevnte skal kunne oppfylle kravene fastsatt 
i dette direktiv. For dette formål skal tilføringsfondet inngå en 
avtale med mottakerfondet.

Inntil avtalen omhandlet i første ledd trer i kraft, skal 
tilføringsfondets investeringer i andeler i nevnte mottakerfond 
ikke overstige grensen som gjelder i henhold til artikkel 55 nr. 1. 
Avtalen skal på anmodning og kostnadsfritt gjøres tilgjengelig 
for alle andelseiere.

Dersom både tilføringsfondet og mottakerfondet forvaltes av 
samme forvaltningsselskap, kan avtalen erstattes av interne 
regler for forretningsvirksomhet som sikrer overholdelse av 
kravene fastsatt i dette nummer.

2. For å unngå utnyttelse av forskjellen i tidssoner i ulike 
markeder og forhindre markedsarbitrasje skal mottakerfondet 
og tilføringsfondet treffe hensiktsmessige tiltak for å samordne 
tidspunktene for beregning og offentliggjøring av netto 
andelsverdier.

3. Dersom et mottakerfond, uten at dette berører artikkel 
84, midlertidig utsetter gjenkjøp, innløsning eller tegning av 
sine andeler, enten på eget initiativ eller på anmodning fra 
vedkommende myndigheter, skal hvert av tilføringsfondene 
ha rett til, uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 84 nr. 2, 
å utsette gjenkjøp, innløsning eller tegning av sine andeler i 
samme tidsrom som mottakerfondet.

4. Dersom et mottakerfond avvikles, skal også 
tilføringsfondet avvikles, med mindre vedkommende 
myndigheter i dets hjemstat godkjenner

a) at minst 85 % av tilføringsfondets eiendeler investeres i 
andeler i et annet mottakerfond, eller

b) en endring i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene slik 
at tilføringsfondet kan konverteres til et investeringsforetak 
som ikke er et tilføringsfond.

Uten at dette berører særlige nasjonale bestemmelser om 
tvangsavvikling, skal avvikling av et mottakerfond finne sted 
tidligst tre måneder etter at mottakerfondet har underrettet 
alle sine andelseiere og vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat om den bindende beslutningen om 
avvikling.

5. Dersom et mottakerfond fusjonerer med et 
annet investeringsforetak eller deles inn i to eller flere 
investeringsforetak, skal tilføringsfondet avvikles, med mindre 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat gir 
tillatelse til at det kan

a) fortsette å være tilføringsfond til et mottakerfond eller 
et annet investeringsforetak som oppstår som følge av 
fusjonen eller delingen av mottakerfondet,
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b) investere minst 85 % av sine eiendeler i andeler i andre 
mottakerfond som ikke har oppstått som følge av en fusjon 
eller deling, eller

c) endre sine fondsregler eller stiftelsesdokumenter for 
å konverteres til et investeringsforetak som ikke er et 
tilføringsfond.

En fusjon eller deling av et mottakerfond skal ikke tre i kraft 
med mindre mottakerfondet har gitt alle sine andelseiere og 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat de 
opplysninger som er omhandlet i artikkel 43, eller tilsvarende 
opplysninger, senest 60 dager før planlagt ikrafttredelsesdato.

Med mindre vedkommende myndigheter i tilføringsfondets 
hjemstat har gitt tillatelse i henhold til første ledd bokstav a), 
skal mottakerfondet gi tilføringsfondet anledning til å foreta 
gjenkjøp eller innløsning av alle sine andeler i mottakerfondet 
før fusjonen eller delingen av mottakerfondet trer i kraft.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) innholdet i avtalen eller de interne reglene for forretnings-
virksomhet omhandlet i nr. 1,

b) hvilke av tiltakene omhandlet i nr. 2 som anses som 
hensiktsmessige, og

c) framgangsmåtene for å få de nødvendige tillatelser i 
henhold til nr. 4 og 5 i tilfelle avvikling, fusjon eller deling 
av et mottakerfond.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 3

Depotmottakere og revisorer

Artikkel 61

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
depotmottakere, skal medlemsstatene kreve at depotmottakerne 
inngår en avtale om utveksling av opplysninger for å sikre at 
begge depotmottakernes plikter kan oppfylles.

Tilføringsfondet skal ikke investere i andeler i mottakerfondet 
før slik avtale har trådt i kraft.

Når de overholder kravene fastsatt i dette kapittel, skal verken 
mottakerfondets eller tilføringsfondets depotmottaker anses 
å ha brutt noen av reglene om taushetsplikt eller personvern 
dersom slike regler er fastsatt ved avtale eller ved lov eller 
forskrift. Slik overholdelse skal ikke medføre noe ansvar 
for depotmottakeren eller noen person som opptrer på 
depotmottakerens vegne.

Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondet eller eventuelt 
tilføringsfondets forvaltningsselskap skal ha ansvar for 
å formidle til tilføringsfondets depotmottaker eventuelle 
opplysninger om mottakerfondet som er nødvendige for at 
tilføringsfondets depotmottaker skal kunne oppfylle sine 
plikter.

2. Mottakerfondets depotmottaker skal umiddelbart 
underrette vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat, tilføringsfondet eller eventuelt tilføringsfondets 
forvaltningsselskap eller depotmottaker om eventuelle 
uregelmessigheter som depotmottakeren får kjennskap til med 
hensyn til mottakerfondet, som kan ha en negativ innvirkning 
på tilføringsfondet.

3. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere angir

a) hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen omhandlet i 
nr. 1, og

b) hvilke typer uregelmessigheter omhandlet i nr. 2 som anses 
å ha en negativ innvirkning på tilføringsfondet.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 62

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har 
forskjellige revisorer, skal medlemsstatene kreve at revisorene 
inngår en avtale om utveksling av opplysninger for å sikre at 
begge revisorenes plikter kan oppfylles, herunder de tiltak som 
treffes for å overholde kravene i nr. 2.

Tilføringsfondet skal ikke investere i andeler i mottakerfondet 
før slik avtale har trådt i kraft.

2. I sin revisjonsberetning skal revisoren for tilføringsfondet 
ta hensyn til revisjonsberetningen for mottakerfondet. Dersom 
tilføringsfondet og mottakerfondet har forskjellig regnskapsår, 
skal mottakerfondets revisor utarbeide en særskilt beretning på 
tilføringsfondets avslutningsdato.

Tilføringsfondets revisor skal særlig rapportere om eventuelle 
uregelmessigheter avdekket i revisjonsberetningen for 
mottakerfondet og om deres innvirkning på tilføringsfondet.

3. Når de overholder kravene fastsatt i dette kapittel, skal 
verken mottakerfondets eller tilføringsfondets revisor anses 
å ha brutt noen av reglene om taushetsplikt eller personvern 
dersom slike regler er fastsatt i avtale eller i lov eller forskrift. 
Slik overholdelse skal ikke medføre noe ansvar for revisoren 
eller noen person som opptrer på revisorens vegne.

4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter innholdet i avtalen omhandlet i nr. 1 første ledd.
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Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 4

Obligatoriske opplysninger og markedsføringsmateriell fra 
tilføringsfondet

Artikkel 63

1. Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondets prospekt, 
i tillegg til opplysningene som er fastsatt i oversikt A i vedlegg 
I, inneholder følgende opplysninger:

a) en erklæring om at tilføringsfondet er et tilføringsfond 
til et bestemt mottakerfond og som sådan til enhver tid 
investerer 85 % eller mer av sine eiendeler i andeler i det 
mottakerfondet,

b) investeringsmålet og investeringspolitikken, herunder 
risikoprofil og hvorvidt tilføringsfondets og mottakerfondets 
resultater er identiske, eller i hvilken grad og av hvilke 
grunner de er forskjellige, herunder en beskrivelse av 
investeringene som er gjort i samsvar med artikkel 58 nr. 2,

c) en kort beskrivelse av mottakerfondet, dets organisering, 
investeringsmål og investeringspolitikk, herunder 
risikoprofil, samt en angivelse av hvordan mottakerfondets 
prospekt kan skaffes til veie,

d) et sammendrag av avtalen inngått mellom tilføringsfondet 
og mottakerfondet eller av de interne reglene for 
forretningsvirksomhet i samsvar med artikkel 60 nr. 1,

e) hvordan andelseierne kan innhente ytterligere opplysninger 
om mottakerfondet og avtalen inngått mellom 
tilføringsfondet og mottakerfondet i henhold til artikkel 
60 nr. 1,

f) en beskrivelse av alle vederlag eller refusjon av 
kostnader som tilføringsfondet skal betale i forbindelse 
med sine investeringer i andeler i mottakerfondet, samt 
tilføringsfondets og mottakerfondets samlede gebyrer, og

g) en beskrivelse av de skattemessige konsekvensene en 
investering i mottakerfondet har for tilføringsfondet.

2. I tillegg til opplysningene som er fastsatt i oversikt B i 
vedlegg I, skal tilføringsfondets årsberetning inneholde en 
erklæring om tilføringsfondets og mottakerfondets samlede 
gebyrer.

Tilføringsfondets års- og halvårsberetninger skal inneholde en 
angivelse av hvordan mottakerfondets års- og halvårsberetninger 
kan skaffes til veie.

3. I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 74 og 82 skal 
tilføringsfondet sende prospektet, nøkkelinformasjonen 
omhandlet i artikkel 78 med eventuelle endringer samt 
mottakerfondets års- og halvårsberetninger til vedkommende 
myndigheter i hjemstaten.

4. Et tilføringsfond skal i alt relevant markedsførings-
materiell opplyse om at det til enhver tid investerer 85 %  
eller mer av sine eiendeler i et mottakerfond.

5. På anmodning skal tilføringsfondet kostnadsfritt levere 
en papirkopi av prospektet og mottakerfondets års- og 
halvårsberetninger til investorene.

AVSNITT 5

Konvertering av eksisterende investeringsforetak til 
tilføringsfond og bytte av mottakerfond

Artikkel 64

1. Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfond som allerede 
utøver virksomhet som investeringsforetak, herunder opptrer 
som tilføringsfond til et annet mottakerfond, skal gi følgende 
opplysninger til sine andelseiere:

a) en erklæring om at vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat har godkjent tilføringsfondets 
investering i andeler i et slikt mottakerfond,

b) tilføringsfondets og mottakerfondets nøkkelinformasjon 
som omhandlet i artikkel 78,

c) den dato da tilføringsfondet skal begynne å investere i 
mottakerfondet eller, dersom det allerede har investert i 
mottakerfondet, datoen da tilføringsfondets investeringer 
vil overstige grensen som gjelder i henhold til artikkel 
55 nr. 1, og

d) en erklæring om at andelseierne innen 30 dager har rett til å 
be om gjenkjøp eller innløsning av sine andeler uten at det 
påløper andre gebyrer enn dem som investeringsforetaket 
har tilbakeholdt til dekning av desinvesteringskostnader. 
Denne retten gjelder fra det øyeblikk tilføringsfondet har 
lagt fram opplysningene omhandlet i dette nummer.

Opplysningene skal framlegges minst 30 dager før datoen 
nevnt i første ledd bokstav c).

2. Dersom tilføringsfondet har mottatt underretning i 
henhold til artikkel 93, skal opplysningene omhandlet i nr. 1 
legges fram på det offisielle språket eller et av de offisielle 
språkene i tilføringsfondets vertsstat eller på et språk som 
vertsstatens vedkommende myndigheter har godkjent. 
Tilføringsfondet skal ha ansvar for oversettelsen. Oversettelsen 
skal være en nøyaktig gjengivelse av originalens innhold.

3. Medlemsstatene skal sikre at et tilføringsfonds 
investeringer i et gitt mottakerfonds andeler ikke overstiger 
grensene som gjelder i henhold til artikkel 55 nr. 1, før utløpet 
av 30-dagersperioden omhandlet i nr. 1 annet ledd.
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4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) hvordan og i hvilket format opplysningene omhandlet i 
nr. 1 skal framlegges, eller

b) i de tilfeller der et tilføringsfond overfører alle eller deler 
av sine eiendeler til mottakerfondet i bytte mot andeler, 
framgangsmåten for vurdering og revisjon av slike bidrag i 
naturalier og hvilken rolle tilføringsfondets depotmottaker 
skal ha i denne prosessen.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 6

Forpliktelser og vedkommende myndigheter

Artikkel 65

1. Tilføringsfondet skal effektivt overvåke mottakerfondets 
virksomhet. I utøvelsen av denne oppgaven kan tilføringsfondet 
støtte seg til opplysninger og dokumenter mottatt fra 
mottakerfondet eller eventuelt dets forvaltningsselskap, 
depotmottaker og revisor, med mindre det er grunn til å betvile 
deres nøyaktighet.

2. Dersom tilføringsfondet, dets forvaltningsselskap eller 
annen person som opptrer på vegne av enten tilføringsfondet 
eller tilføringsfondets forvaltningsselskap, i forbindelse 
med en investering i andeler i mottakerfondet mottar et 
distribusjonshonorar, en provisjon eller en annen monetær 
ytelse, skal honoraret, provisjonen eller den monetære ytelsen 
innbetales til tilføringsfondets eiendeler.

Artikkel 66

1. Mottakerfondet skal umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i hjemstaten om identiteten 
til ethvert tilføringsfond som investerer i dets andeler. 
Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet i 
forskjellige medlemsstater, skal vedkommende myndigheter 
i mottakerfondets hjemstat umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat om 
disse investeringene.

2. Mottakerfondet skal ikke kreve tegnings- eller 
innløsningsgebyrer for tilføringsfondets investeringer i dets 
andeler eller for avhending av andeler.

3. Mottakerfondet skal sikre at alle opplysninger som 
kreves i samsvar med dette direktiv, annen fellesskapsrett, 
gjeldende nasjonal lovgivning, fondsreglene eller 
tilføringsfondets stiftelsesdokumenter, er tilgjengelig til rett 
tid for tilføringsfondet eller eventuelt dets forvaltningsselskap 
samt for vedkommende myndigheter og tilføringsfondets 
depotmottaker og revisor.

Artikkel 67

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet 
i samme medlemsstat, skal vedkommende myndigheter 
umiddelbart underrette tilføringsfondet om eventuelle vedtak, 
tiltak, tilfeller av manglende overholdelse av vilkårene i dette 
kapittel eller opplysninger innrapportert i henhold til artikkel 
106 nr. 1 som gjelder mottakerfondet eller eventuelt dets 
forvaltningsselskap, depotmottaker eller revisor.

2. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet 
i forskjellige medlemsstater, skal vedkommende myndigheter 
i mottakerfondets hjemstat umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat om 
eventuelle vedtak, tiltak, tilfeller av manglende overholdelse 
av vilkårene i dette kapittel eller opplysninger innrapportert i 
henhold til artikkel 106 nr. 1 som gjelder mottakerfondet eller 
eventuelt dets forvaltningsselskap, depotmottaker eller revisor. 
Vedkommende myndighet i tilføringsfondets hjemstat skal 
deretter umiddelbart underrette tilføringsfondet.

KAPITTEL IX

FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 
OPPLYSNINGER TIL INVESTORENE

AVSNITT 1

Offentliggjøring av prospekt og periodiske rapporter

Artikkel 68

1. Et investeringsselskap og et forvaltningsselskap, for hvert 
enkelt investeringsfond det forvalter, skal offentliggjøre

a) et prospekt,

b) en årsberetning for hvert regnskapsår og 

c) en halvårsberetning som omfatter de seks første månedene 
av regnskapsåret.

2. Års- og halvårsberetningene skal offentliggjøres innen 
følgende frister, regnet fra utløpet av det tidsrom de omhandler:

a) fire måneder når det gjelder årsberetningen,

b) to måneder når det gjelder halvårsberetningen.

Artikkel 69

1. Prospektet skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert 
bedømmelse av den investeringen som foreslås, og særlig den 
risiko som knytter seg til investeringen.

Prospektet skal inneholde en tydelig og lettfattelig forklaring 
av fondets risikoprofil, uavhengig av hvilke instrumenter det 
investeres i.
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2. Prospektet skal inneholde minst de opplysninger som er 
fastsatt i oversikt A i vedlegg I, med mindre disse opplysningene 
foreligger i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene som i 
samsvar med artikkel 71 nr. 1 skal være vedlagt prospektet.

3. Årsberetningen skal inneholde en balanse eller en oversikt 
over eiendeler og forpliktelser, en spesifisert redegjørelse for 
inntekter og utgifter i regnskapsåret, en virksomhetsberetning 
for regnskapsåret samt øvrige opplysninger som er fastsatt 
i oversikt B i vedlegg I, så vel som enhver opplysning av 
betydning som setter investorene i stand til å foreta en 
velfundert bedømmelse av utviklingen i investeringsforetakets 
virksomhet og av dets resultater.

4. Halvårsberetningen skal inneholde minst de opplysninger 
som er fastsatt i avsnitt I–IV i oversikt B i vedlegg I. Dersom 
et investeringsforetak har utbetalt eller foreslår å utbetale 
foreløpig utbytte, skal talloppgavene angi resultatet etter skatt 
for vedkommende halvår og det foreløpige utbytte som er 
utbetalt eller foreslås utbetalt.

Artikkel 70

1. Prospektet skal angi hvilke kategorier eiendeler et 
investeringsforetak har godkjenning til å investere i. Det skal 
angi om transaksjoner med finansielle derivater er tillatt. I så fall 
skal det på framtredende plass i prospektet gjøres oppmerksom 
på hvorvidt disse transaksjonene kan foretas for sikringsformål 
eller for å oppfylle investeringsmål, og hvordan bruken av 
finansielle derivater eventuelt kan påvirke risikoprofilen.

2. Dersom et investeringsforetak hovedsakelig 
investerer i en annen kategori eiendeler i artikkel 50 enn 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
eller etterligner en aksje- eller obligasjonsindeks i samsvar 
med artikkel 53, skal det i sitt prospekt og om nødvendig 
i markedsføringsmateriellet på framtredende plass gjøre 
oppmerksom på investeringspolitikken.

3. Dersom netto andelsverdier i et investeringsforetak 
kan forventes å ha høy volatilitet som følge av porteføljens 
sammensetning eller porteføljeforvaltningsmetodene 
som benyttes, skal det i sitt prospekt og om nødvendig i 
markedsføringsmateriellet på framtredende plass gjøre 
oppmerksom på dette.

4. På anmodning fra en investor skal forvaltningsselskapet 
også gi ytterligere opplysninger om de mengdebegrensninger 
som gjelder for investeringsforetakets risikohåndtering, om 
de metoder som er valgt for dette formål, og om den seneste 
utviklingen i de viktigste risikoene og avkastningen for 
instrumentkategoriene.

Artikkel 71

1. Fondsreglene eller investeringsselskapets stiftelses-
dokumenter skal utgjøre en integrert del av prospektet og være 
vedlagt dette.

2. Dokumentene nevnt i nr. 1 behøver imidlertid ikke være 
vedlagt prospektet dersom investoren blir informert om at han 
på forespørsel kan få dem tilsendt eller få opplyst hvor han kan 
lese dem i de medlemsstater der andelene markedsføres.

Artikkel 72

De sentrale delene av prospektet skal holdes à jour.

Artikkel 73

Regnskapsopplysningene i årsberetningene skal revideres av 
én eller flere personer som i henhold til lov er godkjent til å 
foreta revisjon av regnskaper i samsvar med direktiv 2006/43/
EF. Revisors beretning med eventuelle forbehold skal i sin 
helhet gjengis i årsberetningen.

Artikkel 74

Investeringsforetaket skal oversende prospektet og 
eventuelle endringer i det samt års- og halvårsberetningene 
til vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat. Investeringsforetaket skal på anmodning legge 
denne dokumentasjonen fram for vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat.

Artikkel 75

1. Prospektet og de sist offentliggjorte års- og 
halvårsberetningene skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

2. Prospektet kan legges fram i et varig medium eller på et 
nettsted. En papirkopi skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

3. Års- og halvårsberetningene skal stilles til rådighet 
for investorer på den måten som er angitt i prospektet og i 
nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78. En papirkopi 
av års- og halvårsberetningene skal kostnadsfritt utleveres til 
investorer som ber om det.

4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når 
prospektet legges fram i et annet varig medium enn papir eller 
på et nettsted, som ikke utgjør et varig medium.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 
112 nr. 2.

AVSNITT 2

Offentliggjøring av andre opplysninger

Artikkel 76

Investeringsforetaket skal på passende måte offentliggjøre 
utstedelses-, salgs-, gjenkjøps- eller innløsningskurs på sine 
andeler hver gang det utsteder, selger, kjøper tilbake eller 
innløser dem og minst to ganger per måned.

Vedkommende myndigheter kan imidlertid gi et 
investeringsforetak tillatelse til å foreta slik offentliggjøring 
bare én gang per måned dersom dette ikke skader andelseiernes 
interesser.
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Artikkel 77

Alt markedsføringsmateriell til investorer skal klart framstå som 
dette. Det skal være rettvisende, klart og ikke villedende. Særlig 
skal markedsføringsmateriell med et tilbud om å kjøpe andeler 
i et investeringsforetak og som inneholder særskilt informasjon 
om investeringsforetaket, ikke inneholde påstander som er i strid 
med eller minsker betydningen av opplysningene i prospektet 
og nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78. Det skal 
angi at det foreligger et prospekt, og at nøkkelinformasjonen 
omhandlet i artikkel 78 er tilgjengelig. Det skal også angi hvor 
og på hvilket språk investorer eller potensielle investorer kan 
skaffe til veie denne dokumentasjonen, eller hvordan de kan få 
tilgang til den.

AVSNITT 3

Nøkkelinformasjon

Artikkel 78

1. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap og 
et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det forvalter, 
utarbeider et kort dokument som inneholder nøkkelinformasjon 
for investorer. Dokumentet skal i dette direktiv omtales som 
«nøkkelinformasjon». Begrepet «nøkkelinformasjon» skal 
klart angis på dokumentet på ett av språkene omhandlet i 
artikkel 94 nr. 1 bokstav b).

2. Nøkkelinformasjonen skal inneholde hensiktsmessige 
opplysninger om det berørte investeringsforetakets vesentligste 
særtrekk, som skal formidles til investorene slik at de kan 
forventes å forstå investeringenes art og de risikoer som er 
forbundet med investeringsproduktet de tilbys, og dermed 
kunne ta velfunderte investeringsbeslutninger.

3. Nøkkelinformasjonen skal gi opplysninger om følgende 
vesentlige aspekter ved det berørte investeringsforetaket:

a) identifisering av investeringsforetaket,

b) en kort beskrivelse av dets investeringsmål og 
investeringspolitikk,

c) presentasjon av tidligere resultater eller eventuelt 
resultatscenarioer,

d) kostnader og gebyrer, og

e) risiko- og avkastningsprofiler for investeringen, herunder 
hensiktsmessig veiledning og advarsler knyttet til 
risikoene forbundet med investeringer i det aktuelle 
investeringsforetaket.

Investoren skal ha mulighet til å forstå disse vesentlige 
aspektene uten å bli henvist til andre dokumenter.

4. Nøkkelinformasjonen skal klart angi hvor og hvordan 
ytterligere informasjon om den foreslåtte investeringen kan 
innhentes, herunder, men ikke begrenset til, hvor og hvordan 
prospektet og års- og halvårsberetningene når som helst og 
på anmodning kan skaffes til veie kostnadsfritt, og på hvilket 
språk slike opplysninger er tilgjengelige for investorene.

5. Nøkkelinformasjonen skal være skrevet på en klar og 
konsis måte og på et ikke-teknisk språk. Den skal være satt opp 
i et vanlig format, muliggjøre sammenligning og presenteres på 
en måte som småinvestorer sannsynligvis vil forstå.

6. Nøkkelinformasjonen skal benyttes uten endringer eller 
tillegg, med unntak av oversettelse, i alle medlemsstater der 
investeringsforetaket har meldt markedsføring av sine andeler i 
samsvar med artikkel 93.

7. Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter følgende:

a) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen 
som skal formidles til investorene, som omhandlet i nr. 2, 3 
og 4,

b) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen 
som skal formidles til investorene i følgende særtilfeller:

i) for investeringsforetak med forskjellige 
investeringsavdelinger, den nøkkelinformasjon som 
skal formidles til investorer som tegner seg for en 
bestemt investeringsavdeling, herunder en beskrivelse 
av hvordan man bytter investeringsavdeling og 
kostnadene knyttet til dette,

ii) for investeringsforetak som tilbyr forskjellige 
aksjeklasser, den nøkkelinformasjon som skal 
formidles til investorer som tegner seg for en bestemt 
aksjeklasse,

iii) for fond i fond-strukturer, den nøkkelinformasjon 
som skal formidles til investorer som tegner seg 
for et investeringsforetak som selv investerer i 
andre investeringsforetak eller foretak for kollektiv 
investering, som omhandlet i artikkel 50 nr. 1 
bokstav e),

iv) for mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, den 
nøkkelinformasjon som skal formidles til investorer 
som tegner seg for et tilføringsfond, og

v) for strukturerte, kapitalbeskyttede og andre tilsvarende 
investeringsforetak, den nøkkelinformasjon som 
skal formidles til investorer når det gjelder disse 
investeringsforetakenes særtrekk, og

c) nærmere opplysninger om formatet på og presentasjonen av 
den nøkkelinformasjon som skal formidles til investorene, 
som omhandlet i nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.
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Artikkel 79

1. Nøkkelinformasjonen skal utgjøre informasjonen forut 
for avtaleinngåelse. Den skal være rettvisende, klar og ikke 
villedende. Den skal være i overensstemmelse med de relevante 
delene av prospektet.

2. Medlemsstatene skal sikre at en person ikke pådrar 
seg erstatningsansvar utelukkende på grunnlag av 
nøkkelinformasjonen, herunder oversettelser av denne, med 
mindre den er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse 
med de relevante delene av prospektet. Nøkkelinformasjonen 
skal inneholde en klar advarsel om dette.

Artikkel 80

1. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap 
og et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det 
forvalter, som selger andeler i investeringsforetak direkte 
eller gjennom en annen fysisk eller juridisk person som 
opptrer på dets vegne og på dets fulle og uforbeholdne ansvar, 
formidler nøkkelinformasjon om slike investeringsforetak til 
investorene i god tid før de innbyr til tegning av andeler i slike 
investeringsforetak.

2. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap og 
et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det forvalter, 
som ikke selger andeler i investeringsforetak direkte eller 
gjennom en fysisk eller juridisk person som opptrer på dets vegne 
og på dets fulle og uforbeholdne ansvar overfor investorene, 
på anmodning formidler nøkkelinformasjon til produsenter og 
mellommenn som selger eller gir råd til investorer om mulige 
investeringer i slike investeringsforetak eller i produkter som 
tilbyr engasjement i slike investeringsforetak. Medlemsstatene 
skal kreve at mellommenn som selger eller gir råd til investorer 
om mulige investeringer i investeringsforetak, formidler 
nøkkelinformasjon til sine kunder eller potensielle kunder.

3. Nøkkelinformasjonen skal formidles kostnadsfritt til 
investorene.

Artikkel 81

1. Medlemsstatene skal tillate at investeringsselskaper og 
forvaltningsselskaper, for hvert investeringsfond de forvalter, 
formidler nøkkelinformasjon i et varig medium eller på et 
nettsted. En papirkopi skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

I tillegg skal en ajourført versjon av nøkkelinformasjonen 
gjøres tilgjengelig på investeringsselskapets eller 
forvaltningsselskapets nettsted.

2. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når 
nøkkelinformasjonen legges fram i et annet varig medium enn 
papir eller på et nettsted, som ikke utgjør et varig medium.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 82

1. Investeringsforetak skal sende sin nøkkelinformasjon 
med eventuelle endringer til vedkommende myndigheter i sin 
hjemstat.

2. De sentrale delene av nøkkelinformasjonen skal holdes à 
jour.

KAPITTEL X

INVESTERINGSFORETAKENES ALMINNELIGE 
PLIKTER

Artikkel 83

1. Lån kan ikke opptas av

a) et investeringsselskap,

b) et forvaltningsselskap eller en depotmottaker som opptrer 
på vegne av et investeringsfond.

Et investeringsforetak kan imidlertid erverve utenlandsk valuta 
ved hjelp av byttelån.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene gi 
investeringsforetak tillatelse til å oppta lån, forutsatt at slike lån

a) er midlertidige og representerer

– inntil 10 % av selskapets eiendeler dersom det er et 
investeringsselskap, eller

– inntil 10 % av fondets verdi dersom det er et 
investeringsfond,

b) muliggjør erverv av fast eiendom som er absolutt nødvendig 
for virksomhetens direkte drift, og, når det gjelder et 
investeringsselskap, utgjør høyst 10 % av dets eiendeler.

I de tilfeller der et investeringsforetak har tillatelse til å oppta 
lån i henhold til bokstav a) og b), skal disse lånene til sammen 
ikke overstige 15 % av dets eiendeler.

Artikkel 84

1. Et investeringsforetak skal kjøpe tilbake eller innløse sine 
andeler på anmodning fra en andelseier.

2. Som unntak fra nr. 1 kan

a) et investeringsforetak i samsvar med gjeldende nasjonal 
lovgivning, fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter midlertidig utsette gjenkjøp eller 
innløsning av sine andeler,
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b) investeringsforetakets hjemstat gi sine vedkommende 
myndigheter tillatelse til å kreve utsettelse av gjenkjøp eller 
innløsning av andeler i andelseiernes eller offentlighetens 
interesse.

Den midlertidige utsettelsen omhandlet i første ledd bokstav a) 
skal bare tillates i ekstraordinære tilfeller der omstendighetene 
krever det, og dersom utsettelsen er berettiget med hensyn til 
andelseiernes interesser.

3. I tilfelle av en midlertidig utsettelse i henhold til nr. 2 
bokstav a) skal investeringsforetaket uten opphold gjøre sin 
beslutning kjent for vedkommende myndigheter i hjemstaten 
og vedkommende myndigheter i alle andre medlemsstater der 
det markedsfører sine andeler.

Artikkel 85

Reglene for verdivurdering av eiendeler og reglene for 
beregning av salgs- eller utstedelseskurs og gjenkjøps- eller 
innløsningskurs for andelene i et investeringsforetak skal 
fastsettes i gjeldende nasjonal lovgivning, fondsreglene eller 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.

Artikkel 86

Utdeling eller reinvestering av et investeringsforetaks utbytte 
skal foretas i samsvar med loven og fondsreglene eller 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.

Artikkel 87

Det kan ikke utstedes andeler i et investeringsforetak uten 
at et beløp tilsvarende netto utstedelseskurs blir tilført 
investeringsforetakets eiendeler innen vanlige frister. Dette 
skal ikke være til hinder for at det blir utdelt bonusandeler.

Artikkel 88

1. Med forbehold for anvendelsen av artikkel 50 og 51 
kan følgende verken yte lån eller være garantist på vegne av 
tredjemann:

a) et investeringsselskap

b) et forvaltningsselskap eller en depotmottaker som opptrer 
på vegne av et investeringsfond.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at slike foretak erverver 
omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller 
andre finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 50 nr. 1 
bokstav e), g) og h) som ikke er fullt innbetalt.

Artikkel 89

Omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller 
andre finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 50 nr. 1 
bokstav e), g) og h) kan ikke selges uten dekning av

a) et investeringsselskap,

b) et forvaltningsselskap eller en depotmottaker som opptrer 
på vegne av et investeringsfond.

Artikkel 90

Loven i investeringsforetakets hjemstat eller fondsreglene skal 
angi hvilke vederlag og utgifter et forvaltningsselskap kan 
belaste et investeringsfond, og hvordan disse vederlagene skal 
beregnes.

Loven eller investeringsselskapets stiftelsesdokumenter skal 
angi hva slags kostnader selskapet skal bære.

KAPITTEL XI

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INVESTERINGS-
FORETAK SOM MARKEDSFØRER SINE ANDELER 
I ANDRE MEDLEMSSTATER ENN DEN DE ER 

OPPRETTET I

Artikkel 91

1. Investeringsforetakenes vertsstater skal sikre at 
investeringsforetakene etter melding i samsvar med artikkel 93 
kan markedsføre sine andeler på deres territorier.

2. Investeringsforetakenes vertsstater skal ikke pålegge 
investeringsforetak omhandlet i nr. 1 ytterligere krav eller 
administrative framgangsmåter med hensyn til området dette 
direktiv omhandler.

3. Medlemsstatene skal sikre at fullstendige opplysninger 
om de lover og forskrifter som ikke hører inn under området 
dette direktiv omhandler, men som er særlig relevante for 
ordninger for markedsføring på deres territorium av andeler 
i investeringsforetak opprettet i en annen medlemsstat, er 
lett tilgjengelig fra andre steder og via elektroniske midler. 
Medlemsstatene skal sikre at slik informasjon er tilgjengelig på 
minst ett av de språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 
og at den er klar, entydig og ajourført.

4. I dette kapittel skal et investeringsforetak også anses å 
omfatte investeringsavdelinger i investeringsforetaket.

Artikkel 92

Investeringsforetakene skal i samsvar med de lover og 
forskrifter som gjelder i den medlemsstat der deres andeler 
markedsføres, treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre 
at det i vedkommende medlemsstat finnes ordninger for 
utbetaling til andelseiere, gjenkjøp eller innløsning av andeler 
og formidling av den informasjon som investeringsforetaket er 
pålagt å legge fram.

Artikkel 93

1. Dersom et investeringsforetak har til hensikt å markedsføre 
sine andeler i en annen medlemsstat enn hjemstaten, skal 
det først sende en melding til vedkommende myndigheter i 
hjemstaten om dette.
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Meldingen skal inneholde opplysninger om hvilke ordninger 
som er iverksatt for markedsføring av investeringsforetakets 
andeler i vertsstaten, herunder eventuelt med hensyn til 
aksjeklasser. Innenfor rammen av artikkel 16 nr. 1 skal 
det opplyses om investeringsforetaket markedsføres av 
investeringsforetakets forvaltningsselskap.

2. Meldingen omhandlet i nr. 1 fra investeringsforetaket skal 
ledsages av siste utgave av følgende:

a) investeringsforetakets fondsregler eller stiftelses-
dokumenter, dets prospekt og, der det er relevant, siste 
årsberetning samt en eventuell påfølgende halvårsberetning, 
oversatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 94 nr. 1 
bokstav c) og d), og

b) nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78, oversatt i 
samsvar med artikkel 94 nr. 1 bokstav b) og d).

3. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal bekrefte at dokumentasjonen som 
investeringsforetaket legger fram i samsvar med nr. 1 og 2, er 
fullstendig.

Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat 
skal senest 10 virkedager etter mottak av meldingen oversende 
den fullstendige dokumentasjonen omhandlet i nr. 1 og 
2 til vedkommende myndigheter i den medlemsstat der 
investeringsforetaket har til hensikt å markedsføre sine andeler, 
ledsaget av den fullstendige dokumentasjonen fastsatt i nr. 2. 
Vedlagt dokumentasjonen skal det følge en bekreftelse på at 
investeringsforetaket oppfyller vilkårene som pålegges ved 
dette direktiv.

Når dokumentasjonen er oversendt, skal vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat umiddelbart 
underrette investeringsforetaket om dette. Investeringsforetaket 
skal ha tilgang til markedet i vertsstaten fra og med datoen for 
denne underretningen.

4. Medlemsstatene skal sikre at meldingen omhandlet 
i nr. 1 og bekreftelsen omhandlet i nr. 3 foreligger på ett av 
de språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, med 
mindre investeringsforetakets hjemstat og vertsstat samtykker 
i at meldingen og bekreftelsen legges fram på et språk som er 
offisielt i begge medlemsstater.

5. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende 
myndigheter godtar elektronisk overføring og arkivering av 
dokumentene omhandlet i nr. 3.

6. Når det gjelder framgangsmåten for melding fastsatt 
i denne artikkel, skal vedkommende myndigheter i den 
medlemsstat der investeringsforetaket har til hensikt å 
markedsføre sine andeler, ikke kreve ytterligere dokumentasjon, 
bekreftelser eller opplysninger enn de som er fastsatt i denne 
artikkel.

7. Investeringsforetakets hjemstat skal sikre at 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets vertsstat 
med elektronisk midler har tilgang til dokumentene omhandlet 
i nr. 2 og eventuelle oversettelser av disse. Den skal sikre 
at investeringsforetaket holder denne dokumentasjonen og 

oversettelsene à jour. Investeringsforetaket skal melde fra 
om eventuelle endringer i dokumentene omhandlet i nr. 2 til 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets vertsstat 
og angi hvor disse dokumentene kan skaffes til veie elektronisk.

8. Dersom det foretas en endring i opplysningene om 
ordningene for markedsføring som angitt i meldingen i samsvar 
med nr. 1, eller en endring med hensyn til hvilke aksjeklasser 
som skal markedsføres, skal investeringsforetaket sende 
vedkommende myndigheter i vertsstaten skriftlig melding om 
dette før endringen gjennomføres.

Artikkel 94

1. Dersom et investeringsforetak markedsfører sine andeler 
i en vertsstat, skal investorene på vedkommende medlemsstats 
territorium gis alle de opplysninger og dokumenter som 
investeringsforetaket i samsvar med kapittel IX er pliktig til å 
gi investorene i sin hjemstat.

Disse opplysningene og dokumentene skal gis investorene i 
samsvar med følgende bestemmelser:

a) uten at dette berører bestemmelsene i kapittel IX, skal 
slike opplysninger og dokumenter gis til investorene 
på den måten som er fastsatt i lover eller forskrifter i 
investeringsforetakets vertsstat,

b) nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78 skal 
oversettes til det offisielle språket eller et av de offisielle 
språkene i investeringsforetakets vertsstat eller til et språk 
som vertsstatens vedkommende myndigheter har godkjent,

c) opplysningene eller dokumentene, med unntak av 
nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78, skal 
etter investeringsforetakets valg oversettes til det 
offisielle språket eller et av de offisielle språkene i 
investeringsforetakets vertsstat, til et språk som vertsstatens 
vedkommende myndigheter har godkjent, eller til et språk 
som er vanlig i internasjonale finanskretser, og

d) investeringsforetaket skal ha ansvar for å få oversatt 
opplysningene eller dokumentene omhandlet i bokstav b) 
og c), og oversettelsene skal være en nøyaktig gjengivelse 
av innholdet i originalen.

2. Kravene fastsatt i nr. 1 skal også gjelde for eventuelle 
endringer i opplysningene eller dokumentene omhandlet i 
samme nummer.

3. Hvor ofte utstedelses-, salgs-, gjenkjøps- eller 
innløsningskurs for andeler i investeringsforetak offentliggjøres 
i samsvar med artikkel 76, skal være underlagt lover og 
forskrifter i investeringsforetakets hjemstat.

Artikkel 95

1. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) omfanget av opplysningene omhandlet i artikkel 91 nr. 3,

b) hvordan det skal tilrettelegges for tilgang for vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat til 
opplysningene eller dokumentene som er omhandlet i 
artikkel 93 nr. 1, 2 og 3, i samsvar med artikkel 93 nr. 7.
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Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

2. Kommisjonen kan også vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) utformingen av og innholdet i en standardmodell for 
melding som skal benyttes av investeringsforetakene 
ved meldingen omhandlet i artikkel 93 nr. 1, herunder en 
angivelse av hvilket dokument oversettelsen gjelder,

b) utformingen av og innholdet i en standardmodell for 
bekreftelse som skal benyttes av medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter ved bekreftelsen omhandlet i 
artikkel 93 nr. 3,

c) framgangsmåten for utveksling av opplysninger og bruk 
av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende 
myndigheter ved meldinger i henhold til bestemmelsene i 
artikkel 93.

Disse tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité som omhandlet i artikkel 112 nr. 3.

Artikkel 96

I forbindelse med sin virksomhet kan investeringsforetakene 
benytte den samme betegnelse på sin juridiske form i vertsstaten 
som den de benytter i hjemstaten, f.eks. «investeringsselskap» 
eller «investeringsfond».

KAPITTEL XII

BESTEMMELSER MED HENSYN TIL 
MYNDIGHETER MED ANSVAR FOR GODKJENNING 

OG TILSYN

Artikkel 97

1. Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende 
myndigheter som skal utføre de oppgaver som er omhandlet 
i dette direktiv. De skal underrette Kommisjonen om dette og 
eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt.

2. De vedkommende myndigheter skal være offentlige 
myndigheter eller organer utpekt av offentlige myndigheter.

3. Myndighetene i investeringsforetakets hjemstat skal 
ha kompetanse til å føre tilsyn med investeringsforetaket, 
herunder eventuelt i henhold til artikkel 19. Myndighetene i 
investeringsforetakets vertsstat skal imidlertid ha kompetanse 
til å føre tilsyn med at de bestemmelser som faller utenfor 
området dette direktiv omhandler, overholdes, og at kravene 
som er fastsatt i artikkel 92 og 94, overholdes.

Artikkel 98

1. Vedkommende myndigheter skal gis all den tilsyns- og 
undersøkelsesmyndighet som er nødvendig for at de skal kunne 
utføre sine oppgaver. Slik myndighet skal utøves

a) direkte,

b) i samarbeid med andre myndigheter, 

c) på vedkommende myndigheters ansvar gjennom delegering 
av oppgaver til andre enheter, eller 

d) etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.

2. I henhold til nr. 1 skal vedkommende myndigheter minst 
ha rett til å

a) få tilgang til ethvert dokument i enhver form og motta en 
kopi av dette,

b) kreve opplysninger fra enhver person og om nødvendig 
innkalle og utspørre en person for å innhente opplysninger,

c) foreta inspeksjoner på stedet,

d) kreve opplysninger om telefon- og datatrafikk,

e) kreve opphør av enhver praksis som strider mot de 
bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre dette 
direktiv,

f) kreve frysing eller beslaglegging av eiendeler,

g) kreve midlertidig forbud mot yrkesvirksomhet,

h) kreve at godkjente investeringsselskaper, forvaltnings-
selskaper eller depotmottakere legger fram opplysninger,

i) vedta enhver type tiltak for å sikre at investeringsselskaper, 
forvaltningsselskaper eller depotmottakere fortsetter å 
overholde kravene i dette direktiv,

j) kreve utsettelse av utstedelse, gjenkjøp eller innløsning av 
andeler i andelseiernes eller offentlighetens interesse,

k) tilbakekalle godkjenningen gitt til et investeringsforetak, et 
forvaltningsselskap eller en depotmottaker,

l) henvise saker til straffeforfølgning, og

m) tillate revisorer eller sakkyndige å foreta kontroller eller 
undersøkelser.

Artikkel 99

1. Medlemsstatene skal fastsette reglene for tiltak og 
sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe 
alle nødvendige tiltak for å sikre at disse reglene overholdes. 
Uten at det berører framgangsmåtene for tilbakekalling 
av godkjenning eller medlemsstatenes rett til å iverksette 
strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar 
med nasjonal lovgivning sikre at det kan treffes egnede 
forvaltningsmessige tiltak eller iverksettes forvaltningsmessige 
sanksjoner mot ansvarlige personer når bestemmelser som er 
vedtatt for å gjennomføre dette direktiv, ikke er blitt overholdt.
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De fastsatte tiltakene og sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

2. Uten at dette er til hinder for at det vedtas regler for 
tiltak og sanksjoner som skal gjelde for overtredelse av 
andre nasjonale bestemmelser vedtatt i samsvar med dette 
direktiv, skal medlemsstatene særlig fastsette virkningsfulle, 
forholdsmessige og avskrekkende tiltak og sanksjoner 
vedrørende plikten, i henhold til artikkel 78 nr. 5, til å legge 
fram nøkkelinformasjon på en måte som sannsynligvis vil bli 
forstått av småinvestorer.

3. Medlemsstatene skal tillate at vedkommende myndighet 
kan offentliggjøre alle tiltak eller sanksjoner som vil bli 
iverksatt ved overtredelse av bestemmelsene som er vedtatt for 
å gjennomføre dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring 
kan skape alvorlig uro på finansmarkedene, være skadelig 
for investorenes interesser eller påføre de berørte partene 
uforholdsmessig stor skade.

Artikkel 100

1. Medlemsstatene skal sikre at effektive klage- og 
erstatningsordninger er på plass for minnelig løsing av 
forbrukertvister knyttet til investeringsforetakenes virksomhet, 
og eksisterende organer kan benyttes der det er hensiktsmessig.

2. Medlemsstatene skal sikre at lover eller forskrifter ikke 
hindrer organene nevnt i nr. 1 i å samarbeide effektivt for å løse 
tverrnasjonale tvister.

Artikkel 101

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
samarbeide når det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine 
oppgaver i henhold til dette direktiv eller utøve den myndighet 
de har i henhold til dette direktiv eller nasjonal lovgivning.

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige forvaltningsmessige 
og organisatoriske tiltak for å legge forholdene til rette for 
samarbeidet omhandlet i dette nummer.

Vedkommende myndigheter skal utøve sin myndighet for å 
fremme samarbeid, også i tilfeller der atferden som undersøkes, 
ikke utgjør en overtredelse av gjeldende bestemmelser i den 
berørte medlemsstaten.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
umiddelbart utveksle de opplysninger som er nødvendig for at 
de skal kunne utføre sine plikter i henhold til dette direktiv.

3. Dersom en vedkommende myndighet i en medlemsstat 
har skjellig grunn til å mistenke at handlinger som er i 
strid med dette direktiv, utføres eller er blitt utført på en 
annen medlemsstats territorium av enheter som ikke er 
underlagt denne vedkommende myndighets tilsyn, skal den 
umiddelbart melde fra til vedkommende myndigheter i den 
andre medlemsstaten om dette med så konkrete opplysninger 
som mulig. De myndigheter som mottar meldingen, skal 
treffe hensiktsmessige tiltak og underrette vedkommende 
myndigheter som har gitt meldingen, om resultatet, og skal 

også, i den grad det er mulig, underrette om viktige forhold 
i sakens videre utvikling. Dette nummer skal ikke berøre 
kompetansen til vedkommende myndigheter som melder fra.

4. Vedkommende myndigheter i en medlemsstat kan 
anmode om at vedkommende myndigheter i en annen 
medlemsstat samarbeider om tilsyn, kontroll på stedet eller 
en undersøkelse på sistnevntes territorium innenfor rammen 
av deres myndighet i henhold til dette direktiv. Dersom en 
vedkommende myndighet får en anmodning om en kontroll på 
stedet eller en undersøkelse, skal den

a) selv foreta kontrollen eller undersøkelsen,

b) tillate den anmodende myndighet å foreta kontrollen eller 
undersøkelsen, eller

c) tillate revisorer eller sakkyndige å foreta kontrollen eller 
undersøkelsen.

5. Dersom kontrollen eller undersøkelsen utføres på en 
medlemsstats territorium av vedkommende myndighet i samme 
medlemsstat, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten 
som har anmodet om samarbeid, be om at dens egne 
tjenestemenn bistår tjenestemennene som utfører kontrollen 
eller undersøkelsen. Det er imidlertid den medlemsstat på hvis 
territorium kontrollen eller undersøkelsen utføres, som har det 
overordnede ansvaret.

Dersom kontrollen eller undersøkelsen utføres på en 
medlemsstats territorium av vedkommende myndighet 
i en annen medlemsstat, kan vedkommende myndighet 
i den medlemsstaten på hvis territorium kontrollen eller 
undersøkelsen utføres, be om at dens egne tjenestemenn bistår 
tjenestemennene som utfører kontrollen eller undersøkelsen.

6. Vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der 
kontrollen eller undersøkelsen utføres, kan bare nekte å 
utveksle opplysninger som fastsatt i nr. 2 eller å etterkomme en 
anmodning om å samarbeide om å utføre en undersøkelse eller 
kontroll på stedet som fastsatt i nr. 4 dersom

a) undersøkelsen, kontrollen på stedet eller utvekslingen 
av opplysninger kan være til skade for medlemsstatens 
suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden,

b) det hos myndighetene i denne medlemsstaten allerede er 
innledet rettergang for de samme forholdene og mot de 
samme personene, eller

c) disse personene allerede har fått en endelig dom for de 
samme forholdene i denne medlemsstaten.

7. Vedkommende myndigheter skal underrette 
vedkommende myndigheter som har kommet med 
anmodningen, om eventuelle beslutninger truffet i henhold 
til nr. 6. Underretningen skal inneholde opplysninger om 
begrunnelsen for beslutningen.
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8. Vedkommende myndigheter kan bringe saken inn 
for Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, opprettet ved 
kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(1), i de tilfeller der en 
anmodning

a) om å utveksle informasjon som fastsatt i artikkel 109, er 
avvist eller ikke har blitt etterkommet innen rimelig tid,

b) om å utføre en undersøkelse eller kontroll på stedet 
som fastsatt i artikkel 110, er avvist eller ikke er blitt 
etterkommet innen rimelig tid, eller

c) om tillatelse til at dens tjenestemenn bistår tjenestemenn 
fra vedkommende myndighet i den annen medlemsstat, er 
avvist eller ikke er blitt etterkommet innen rimelig tid.

9. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak for 
framgangsmåter for kontroller på stedet og undersøkelser.

Disse tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité som omhandlet i artikkel 112 nr. 3.

Artikkel 102

1. Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som 
arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter, 
samt revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av 
vedkommende myndigheter, skal være underlagt taushetsplikt. 
Dette betyr at med forbehold for saker som omfattes av 
strafferetten, kan ingen fortrolige opplysninger som de måtte 
få i embets medfør, gis videre til noen annen person eller 
myndighet, unntatt i en summarisk eller sammenfattet form 
slik at de enkelte investeringsforetak, forvaltningsselskaper og 
depotmottakere (foretak som medvirker i investeringsforetakets 
forretningsvirksomhet) ikke kan identifiseres.

Når et investeringsforetak eller et foretak som medvirker i 
dets forretningsvirksomhet, er blitt slått konkurs eller er under 
tvangsavvikling, kan likevel fortrolige opplysninger som ikke 
berører tredjemann som deltar i forsøk på å redde foretaket, gis 
videre i forbindelse med sivil- eller handelsrettslige saker.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene utveksler opplysninger i 
samsvar med dette direktiv eller annen fellesskapsrett som 
gjelder investeringsforetak eller foretak som medvirker i 
deres forretningsvirksomhet. Disse opplysningene skal være 
underlagt vilkårene for taushetsplikt som fastsatt i nr. 1.

Vedkommende myndigheter som utveksler opplysninger med 
andre vedkommende myndigheter i henhold til dette direktiv, 
kan, når de oversender opplysningene, angi at de ikke skal gis 
videre uten deres uttrykkelige samtykke, og opplysningene 
skal i så fall utveksles bare for de formål disse myndighetene 
har gitt samtykke til.

(1) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18.

3. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om 
utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter i 
tredjestater eller med myndigheter eller organer i tredjestater, 
som fastsatt i denne artikkels nr. 5 og artikkel 103 nr. 1, bare 
dersom de opplysninger som gis videre, omfattes av garantier 
om taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er nevnt i denne 
artikkel. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk 
for nevnte myndigheter eller organer i utførelsen av deres 
tilsynsoppgaver.

Når opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, kan de 
gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra vedkommende 
myndigheter som har gitt opplysningene, og eventuelt bare for 
de formål disse myndigheter har gitt samtykke til.

4. Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige 
opplysninger i henhold til nr. 1 eller 2, kan bruke dem bare i 
embets medfør

a) til å kontrollere at vilkårene for adgang til å starte virksomhet 
som investeringsforetak eller foretak som medvirker i deres 
forretningsvirksomhet, er oppfylt, og til å lette tilsynet 
med utøvelse av slik virksomhet, administrasjons- og 
regnskapsprosedyrer og internkontroll,

b) til å ilegge sanksjoner,

c) i en forvaltningsklage på et vedtak gjort av vedkommende 
myndighet, og

d) i saker brakt inn for domstolene i samsvar med artikkel 107 
nr. 2.

5. Nr. 1 og 4 skal ikke være til hinder for utveksling av 
opplysninger innen en medlemsstat og mellom medlemsstater 
dersom slik utveksling skjer mellom vedkommende myndighet 
og 

a) myndigheter med ansvar for offentlig tilsyn 
med kredittinstitusjoner, foretak for investering, 
forsikringsforetak eller andre finansinstitusjoner, eller 
myndigheter med ansvar for tilsyn med finansmarkedene,

b) organer som medvirker ved avvikling og konkursbehandling 
av investeringsforetak og foretak som medvirker i deres 
forretningsvirksomhet, eller organer som medvirker i 
liknende framgangsmåter, eller

c) personer med ansvar for å utføre lovfestet revisjon av 
regnskaper i forsikringsforetak, kredittinstitusjoner, foretak 
for investering og andre finansinstitusjoner.

Nr. 1 og 4 skal særlig ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter som er angitt over, kan utføre sine tilsynsoppgaver, 
eller for at de opplysninger som er nødvendige for utførelsen 
av deres oppgaver, gis videre til organer som forvalter 
erstatningsordninger.

Opplysninger som utveksles i henhold til første ledd, skal være 
underlagt vilkårene for taushetsplikt som fastsatt i nr. 1.
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Artikkel 103

1. Uten hensyn til artikkel 102 nr. 1–4 kan medlemsstatene gi 
tillatelse til utveksling av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter og

a) myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer 
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling av 
investeringsforetak eller foretak som medvirker i deres 
forretningsvirksomhet, eller organer som medvirker i 
liknende framgangsmåter,

b) myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer som 
har ansvar for å utføre lovfestet revisjon av regnskaper i 
forsikringsforetak, kredittinstitusjoner, verdipapirforetak 
og andre finansinstitusjoner.

2. Medlemsstater som benytter seg av unntaket omhandlet i 
nr. 1, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

a) opplysningene skal brukes til å utføre tilsynsoppgaven 
omhandlet i nr. 1,

b) opplysninger som mottas, skal være underlagt vilkårene for 
taushetsplikt som fastsatt i artikkel 102 nr. 1, og

c) dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt 
samtykke til.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta 
opplysninger i henhold til nr. 1.

4. Uten hensyn til artikkel 102 nr. 1–4 kan medlemsstatene, 
for å styrke finanssystemets stabilitet og integritet, gi tillatelse til 
utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter 
og myndigheter eller organer som etter lovgivningen har ansvar 
for å avdekke og undersøke overtredelser av selskapsretten.

5. Medlemsstater som benytter seg av unntaket omhandlet i 
nr. 4, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

a) opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven omhandlet 
i nr. 4,

b) opplysninger som mottas, er underlagt vilkårene for 
taushetsplikt som fastsatt i artikkel 102 nr. 1, og

c) dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt 
samtykke til.

Med hensyn til bokstav c) skal myndighetene eller organene 
som er nevnt i nr. 4, underrette vedkommende myndigheter 
som har gitt opplysningene, om navnene på og nøyaktig 
ansvarsområde for de personer som opplysningene skal sendes 
til.

6. Dersom en medlemsstats myndigheter eller organer 
omhandlet i nr. 4 i utførelsen av sine oppgaver med å avdekke 
eller undersøke overtredelser innhenter bistand fra personer 
som ikke er ansatt i offentlig sektor, men som på grunn av sin 
særskilte kompetanse utnevnes for dette formål, kan adgangen 
til utveksling av opplysninger omhandlet i nr. 4 utvides til disse 
personene på vilkårene fastsatt i nr. 5.

7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller 
organer som kan motta opplysninger i henhold til nr. 4.

Artikkel 104

1. Artikkel 102 og 103 skal ikke være til hinder for at 
vedkommende myndighet gir videre til sentralbanker og 
andre organer med liknende funksjon i egenskap av monetære 
myndigheter opplysninger i forbindelse med utførelsen av 
deres oppgaver, og de skal heller ikke være til hinder for at 
slike myndigheter eller organer gir videre til vedkommende 
myndigheter de opplysninger de behøver for formålene i 
artikkel 102 nr. 4. Opplysninger som mottas i denne forbindelse, 
skal være underlagt vilkårene for taushetsplikt som fastsatt i 
artikkel 102 nr. 1.

2. Artikkel 102 og 103 skal ikke være til hinder for 
at vedkommende myndigheter gir videre opplysningene 
omhandlet i artikkel 102 nr. 1–4 til en klareringssentral eller 
et liknende organ godkjent i henhold til nasjonal lovgivning 
for avregnings- eller oppgjørstjenester på et av medlemsstatens 
markeder dersom de mener det er nødvendig for å sikre at 
disse organene virker tilfredsstillende i forbindelse med en 
markedsdeltakers mislighold eller potensielle mislighold.

Opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være 
underlagt vilkårene for taushetsplikt som fastsatt i artikkel 102 
nr. 1.

Medlemsstatene skal imidlertid påse at opplysninger som er 
mottatt i henhold til artikkel 102 nr. 2, ikke gis videre i de tilfeller 
som det vises til i første ledd, med mindre vedkommende 
myndigheter som har gitt opplysningene, uttrykkelig har gitt 
sitt samtykke.

3. Uten hensyn til artikkel 102 nr. 1 og 4 kan medlemsstatene 
i henhold til lovbestemmelser tillate at visse opplysninger gis 
videre til andre avdelinger i deres sentraladministrasjoner 
med ansvar for lovgivning om tilsyn med investeringsforetak 
og foretak som medvirker i deres forretningsvirksomhet, 
kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner, foretak for investering 
og forsikringsforetak, og til kontrollører som handler på vegne 
av disse avdelingene.

Slike opplysninger kan imidlertid bare gis videre når det er 
nødvendig av hensyn til tilsynet.

Medlemsstatene skal likevel fastsette at opplysninger som 
er mottatt i henhold til artikkel 102 nr. 2 og 5, aldri kan gis 
videre i de tilfeller som det vises til i dette nummer, uten 
uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndigheter som ga 
opplysningene.



Nr. 49/306 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 105

Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak knyttet til 
framgangsmåtene for utveksling av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter.

Disse tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité som omhandlet i artikkel 112 nr. 3.

Artikkel 106

1. Medlemsstatene skal minst fastsette at enhver person 
som er godkjent i henhold til direktiv 2006/43/EF, og som i 
et investeringsforetak eller et foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet, utfører den lovfestede revisjon nevnt 
i artikkel 51 i direktiv 78/660/EØF, i artikkel 37 i direktiv 
83/349/EØF eller i artikkel 73 i dette direktiv eller enhver 
annen lovfestet oppgave, skal ha plikt til straks å melde til 
vedkommende myndigheter alle forhold eller beslutninger 
som gjelder foretaket og som vedkommende person har fått 
kjennskap til i forbindelse med utførelsen av sin oppgave, og 
som kan

a) være en vesentlig overtredelse av de lover eller forskrifter 
som fastlegger vilkårene for godkjenning, eller som 
særskilt omhandler utøvelse av virksomheten som 
investeringsforetak eller foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet,

b) skade den fortsatte drift av investeringsforetaket eller 
foretaket som medvirker i dets forretningsvirksomhet, eller

c) medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller at det tas 
forbehold.

Denne person har plikt til å melde fra om forhold og beslutninger 
vedkommende har fått kjennskap til i forbindelse med utførelsen 
av oppgaven nevnt i bokstav a) i et foretak som gjennom en 
kontroll har nære forbindelser til investeringsforetaket eller 
et foretak som medvirker i dets forretningsvirksomhet, der 
personen utfører nevnte oppgave.

2. Dersom personer som er godkjent i henhold til direktiv 
2006/43/EF, i god tro gir videre opplysninger om forhold eller 
beslutninger nevnt i nr. 1 til vedkommende myndigheter, skal 
dette ikke anses som et brudd på taushetsplikten i henhold til 
avtale eller i henhold til lover eller forskrifter, og skal ikke 
medføre noen form for ansvar for disse personer.

Artikkel 107

1. Vedkommende myndigheter skal skriftlig begrunne 
enhver beslutning om å avslå en søknad om godkjenning eller 
enhver beslutning med negativt utfall som treffes i henhold til 
de generelle tiltak som er vedtatt i samsvar med dette direktiv, 
og skal meddele søkeren denne begrunnelse.

2. Medlemsstatene skal fastsette at beslutninger truffet 
i henhold til lover eller forskrifter som er vedtatt i samsvar 
med dette direktiv, er behørig begrunnet og kan prøves for 
domstolene, også dersom det ikke er truffet en beslutning innen 
seks måneder etter at det er innlevert en søknad om godkjenning 
som inneholder alle de opplysninger som kreves.

3. Medlemsstatene skal fastsette at ett eller flere av følgende 
organer, som fastsatt i nasjonal lovgivning, i forbrukernes 
interesse og i samsvar med nasjonal lovgivning kan bringe saken 
inn for domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet 
for å sikre at nasjonale gjennomføringsbestemmelser for dette 
direktiv anvendes:

a) offentlige organer eller deres representanter,

b) forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 
verne forbrukerne, eller

c) yrkesorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 
beskytte sine medlemmer.

Artikkel 108

1. Bare myndighetene i investeringsforetakets hjemstat kan 
treffe tiltak overfor investeringsforetaket dersom det overtrer 
lover eller forskrifter eller bestemmelser fastsatt i fondsregler 
eller i investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.

Myndighetene i investeringsforetakets vertsstat kan likevel 
treffe tiltak overfor investeringsforetaket dersom det overtrer 
gjeldende lover og forskrifter i vertsstaten som faller utenfor 
dette direktivs virkeområde eller kravene fastsatt i artikkel 92 
og 94.

2. Myndighetene i investeringsforetakets hjemstat skal 
umiddelbart underrette myndighetene i investeringsforetakets 
vertsstater og, dersom investeringsforetakets forvaltnings-
selskap er opprettet i en annen medlemsstat, vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat om enhver 
beslutning om tilbakekalling av en godkjenning, ethvert annet 
tiltak av alvorlig art som treffes overfor investeringsforetaket, 
og enhver utsettelse av utstedelse, gjenkjøp eller innløsning av 
dets andeler som det pålegges.

3. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat eller i investeringsforetakets hjemstat kan treffe tiltak 
overfor forvaltningsselskapet dersom det overtrer regler som 
hører inn under deres respektive ansvarsområde.

4. Dersom vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets vertsstat har klare og påviselige grunner 
til å tro at et investeringsforetak hvis andeler markedsføres 
på vedkommende medlemsstats territorium, ikke oppfyller 
de forpliktelser som følger av bestemmelser som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, som ikke gir fullmakter til 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets vertsstat, 
skal de oversende sine funn til vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat, som skal treffe hensiktsmessige 
tiltak.
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5. Dersom investeringsforetaket, til tross for tiltakene truffet 
av vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat, 
eller fordi disse tiltakene viser seg å være utilstrekkelige eller 
investeringsforetakets hjemstat unnlater å handle innen rimelig 
tid, fortsetter å opptre på en måte som klart er i strid med 
interessene til investorene i investeringsforetakets vertsstat, 
skal vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
vertsstat som en konsekvens kunne utføre ett av følgende:

a) etter å ha underrettet vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat, treffe alle de 
hensiktsmessige tiltak som er nødvendige for å verne 
investorene, herunder ha mulighet til å hindre det berørte 
investeringsforetaket i å markedsføre sine andeler 
ytterligere på vertsstatens territorium, eller

b) om nødvendig bringe saken inn for Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn.

Kommisjonen skal uten opphold underrettes om eventuelle 
tiltak som treffes i henhold til første ledd bokstav a).

6. Medlemsstatene skal sikre at det på deres territorium er 
rettslig mulig å forkynne de dokumenter som er nødvendige 
for å treffe de tiltak som et investeringsforetaks vertsstat kan 
iverksette overfor et investeringsforetak i henhold til nr. 2–5.

Artikkel 109

1. Dersom et forvaltningsselskap gjennom å yte tjenester 
eller gjennom å opprette filialer utøver virksomhet i én eller 
flere vertsstater, skal vedkommende myndigheter i alle de 
berørte medlemsstater samarbeide nært.

De skal på anmodning gi hverandre alle opplysninger om 
ledelse og eierstruktur i slike forvaltningsselskaper som kan 
lette tilsynet med dem, samt alle opplysninger som kan lette 
kontrollen med slike selskaper. Særlig skal myndighetene 
i forvaltningsselskapets hjemstat samarbeide for å sikre at 
myndighetene i forvaltningsselskaps vertsstat kan innhente de 
opplysninger som er nevnt i artikkel 21 nr. 2.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat skal, i den grad det er nødvendig for at hjemstaten skal 
kunne utøve sin tilsynsmyndighet, underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat om ethvert 
tiltak truffet av forvaltningsselskapets vertsstat i henhold 
til artikkel 21 nr. 5 som innebærer tiltak eller sanksjoner 
overfor et forvaltningsselskap eller begrensninger av et 
forvaltningsselskaps virksomhet.

3. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal uten opphold underrette vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat om eventuelle 
påviste problemer i forvaltningsselskapet som kan få vesentlig 
innvirkning på forvaltningsselskapets evne til å utføre sine 
plikter korrekt overfor investeringsforetaket, samt om ethvert 
brudd på bestemmelsene i kapittel III.

4. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal uten opphold underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat om eventuelle 
påviste problemer i investeringsforetaket som kan få vesentlig 
innvirkning på forvaltningsselskapets evne til å utføre sine 
plikter korrekt eller til å overholde de krav i dette direktiv 
som hører inn under ansvarsområdet til investeringsforetakets 
hjemstat.

Artikkel 110

1. Når et forvaltningsselskap som er gitt godkjenning 
i en annen medlemsstat, utøver virksomhet i en vertsstat 
gjennom en filial, skal forvaltningsselskapets vertsstat sørge 
for at vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat, etter å ha underrettet vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets vertsstat, selv eller gjennom en 
mellommann som de utpeker for dette formål, kan foreta 
kontroll på stedet av opplysningene nevnt i artikkel 109.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, ved utførelsen 
av sine oppgaver i henhold til dette direktiv, kan foreta 
kontroller på stedet av filialer opprettet på den medlemsstatens 
territorium.

KAPITTEL XIII

DEN EUROPEISKE VERDIPAPIRKOMITÉ

Artikkel 111

Kommisjonen kan vedta tekniske endringer til dette direktiv på 
følgende områder:

a) klargjøring av definisjonene for å sikre enhetlig anvendelse 
av dette direktiv i hele Fellesskapet, og

b) tilpasning av terminologien og formuleringen av 
definisjonene i samsvar med senere rettsakter om 
investeringsforetak og tilknyttede spørsmål.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 
112 nr. 2.

Artikkel 112

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/
EF(1).

(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
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2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

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

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

KAPITTEL XIV

UNNTAK, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

AVSNITT 1

Unntak

Artikkel 113

1. Utelukkende for danske investeringsforetak skal 
pantebreve som er utstedt i Danmark, sidestilles med de 
verdipapirer som er nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav b).

2. Som unntak fra artikkel 22 nr. 1 og artikkel 32 
nr. 1 kan vedkommende myndigheter gi tillatelse til at 
investeringsforetak som per 20. desember 1985 i samsvar med 
sin nasjonale lovgivning hadde to eller flere depotmottakere, 
får beholde dette antall depotmottakere dersom myndighetene 
har sikkerhet for at de oppgaver som skal utføres i henhold til 
artikkel 22 nr. 3 og artikkel 32 nr. 3, faktisk blir utført.

3. Som unntak fra artikkel 16 kan medlemsstatene gi 
forvaltningsselskaper tillatelse til å utstede ihendehaverbevis 
som representerer andre selskapers registrerte verdipapirer.

Artikkel 114

1. Verdipapirforetak som i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 
1) i direktiv 2004/39/EF er godkjent til å utføre bare tjenestene 
angitt i avsnitt A punkt 4) og 5) i vedlegget til nevnte direktiv, 
kan i henhold til dette direktiv gis godkjenning til å forvalte 
investeringsforetak som forvaltningsselskaper. I så fall skal 
slike verdipapirforetak frasi seg godkjenningen gitt i henhold 
til direktiv 2004/39/EF.

2. Forvaltningsselskaper som før 13. februar 2004 i sin 
hjemstat hadde godkjenning i henhold til direktiv 85/611/
EØF til å forvalte investeringsforetak, skal anses for å ha slik 
godkjenning i henhold til denne artikkel dersom lovgivningen i 
denne medlemsstaten fastsetter at de for å utøve slik virksomhet 
må overholde vilkår tilsvarende dem som er fastsatt i artikkel 7 
og 8.

AVSNITT 2

Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser

Artikkel 115

Senest 1. juli 2013 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 
dette direktiv.

Artikkel 116

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
overholde artikkel 1 nr. 2 annet ledd, artikkel 1 nr. 3 bokstav 
b), artikkel 2 nr. 1 bokstav e), m), p), q) og r), artikkel 2 nr. 5, 
artikkel 4, artikkel 5 nr. 1–4 og nr. 6 og 7, artikkel 6 nr. 1, 
artikkel 12 nr. 1, artikkel 13 nr. 1 innledning, artikkel 13 nr. 1 
bokstav a) og i), artikkel 15, artikkel 16 nr. 1, artikkel 16 nr. 3, 
artikkel 17 nr. 1, artikkel 17 nr. 2 bokstav b), artikkel 17 nr. 3 
første og tredje ledd, artikkel 17 nr. 4–7, artikkel 17 nr. 9 annet 
ledd, artikkel 18 nr. 1 innledning, artikkel 18 nr. 1 bokstav b), 
artikkel 18 nr. 2 tredje og fjerde ledd, artikkel 18 nr. 3 og 4, 
artikkel 19 og 20, artikkel 21 nr. 2–6 og nr. 8 og 9, artikkel 22 
nr. 1, artikkel 22 nr. 3 bokstav a), d) og e), artikkel 23 nr. 1, 
2, 4 og 5, artikkel 27 tredje ledd, artikkel 29 nr. 2, artikkel 33 
nr. 2, 4 og 5, artikkel 37–42, artikkel 43 nr. 1–5, artikkel 44–49, 
artikkel 50 nr. 1 innledning, artikkel 50 nr. 3, artikkel 51 nr. 1 
tredje ledd, artikkel 54 nr. 3, artikkel 56 nr. 1, artikkel 56 nr. 2 
første ledd innledning, artikkel 58 og 59, artikkel 60 nr. 1–5, 
artikkel 61 nr. 1 og 2, artikkel 62 nr. 1, 2 og 3, artikkel 63, 
artikkel 64 nr. 1, 2 og 3, artikkel 65, 66 og 67, artikkel 68 nr. 1 
bokstav a) innledning, artikkel 69 nr. 1 og 2, artikkel 70 nr. 2 og 
3, artikkel 71, 72 og 74, artikkel 75 nr. 1, 2 og 3, artikkel 77–82, 
artikkel 83 nr. 1 bokstav b), artikkel 83 nr. 2 bokstav a) annet 
strekpunkt, artikkel 86, artikkel 88 nr. 1 bokstav b), artikkel 89 
bokstav b), artikkel 90–94, artikkel 96–100, artikkel 101 
nr. 1–8, artikkel 102 nr. 2 annet ledd, artikkel 102 nr. 5, 
artikkel 107 og 108, artikkel 109 nr. 2, 3 og 4, artikkel 110 og 
vedlegg I. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra og med 1. juli 2011.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 
erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 
til direktiv 85/611/EØF skal forstås som henvisninger til dette 
direktiv. Nærmere regler for henvisningen og utformingen av 
erklæringen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 117

Direktiv 85/611/EØF, som endret ved de direktiver som er 
angitt i vedlegg III del A, oppheves med virkning fra 1. juli 
2011, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med 
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og 
anvendelsen av direktivene oppført i vedlegg III del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IV.

Henvisninger til det forenklede prospektet skal forstås som 
henvisninger til nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78.

Artikkel 118

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

Artikkel 1 nr. 1, artikkel 1 nr. 2 første ledd, artikkel 1 nr. 3 
bokstav a), artikkel 1 nr. 4–7, artikkel 2 nr. 1 bokstav a)–d), 
f)–l), n) og o), artikkel 2 nr. 2, 3 og 4, artikkel 2 nr. 6 og 7, 
artikkel 3, artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 nr. 2, 3 og 4, artikkel 7–11, 
artikkel 12 nr. 2), artikkel 13 nr. 1 bokstav b)–h), artikkel 13 
nr. 2, artikkel 14 nr. 1, artikkel 16 nr. 2, artikkel 17 nr. 2 
bokstav a), c) og d), artikkel 17 nr. 3 annet ledd, artikkel 17 
nr. 8, artikkel 17 nr. 9 første ledd, artikkel 18 nr. 1 med unntak 
av innledning og bokstav a), artikkel 18 nr. 2 første og annet 
ledd, artikkel 21 nr. 1 og 7, artikkel 22 nr. 2, artikkel 22 nr. 3 
bokstav b) og c), artikkel 23 nr. 3, artikkel 24, artikkel 25 og 26, 
artikkel 27 første og annet ledd, artikkel 28, artikkel 29 nr. 1, 3 
og 4, artikkel 30, 31 og 32, artikkel 33 nr. 1 og 3, artikkel 34, 

35 og 36, artikkel 50 nr. 1 bokstav a)–h), artikkel 50 nr. 2, 
artikkel 51 nr. 1 første og annet ledd, artikkel 51 nr. 2 og 3, 
artikkel 52 og 53, artikkel 54 nr. 1 og 2, artikkel 55, artikkel 56 
nr. 2 første ledd, artikkel 56 nr. 2 annet ledd, artikkel 56 nr. 3, 
artikkel 57, artikkel 68 nr. 2, artikkel 69 nr. 3 og 4, artikkel 70 
nr. 1 og 4, artikkel 73 og 76, artikkel 83 nr. 1 med unntak av 
bokstav b), artikkel 83 nr. 2 bokstav a) med unntak av annet 
strekpunkt, artikkel 84, 85 og 87, artikkel 88 nr. 1 med unntak av 
bokstav b), artikkel 88 nr. 2, artikkel 89 med unntak av bokstav 
b), artikkel 102 nr. 1, artikkel 102 nr. 2 første ledd, artikkel 102 
nr. 3 og 4, artikkel 103 til 106, artikkel 109 nr. 1, artikkel 111, 
112, 113 og 117 og vedlegg II, III og IV får anvendelse fra og 
med 1. juli 2011.

2. Medlemsstatene skal sikre at investeringsforetak 
erstatter sine forenklede prospekter utarbeidet i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 85/611/EØF med nøkkelinformasjon 
utarbeidet i samsvar med artikkel 78 så snart som mulig og 
uansett senest 12 måneder etter fristen for gjennomføring 
i nasjonal lovgivning av alle de gjennomføringstiltak som 
er nevnt i artikkel 78 nr. 7. I løpet av denne perioden skal 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets vertsstat 
fortsatt godta det forenklede prospektet for investeringsforetak 
som markedsføres på disse medlemsstatenes territorier.

Artikkel 119

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON

 President Formann
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VEDLEGG I

OVERSIKT A

1.  Opplysninger om 
investeringsfondet

1.  Opplysninger om 
forvaltningsselskapet, herunder 
opplysninger om hvorvidt 
forvaltningsselskapet er opprettet 
i en annen medlemsstat enn 
investeringsforetakets hjemstat

1.  Opplysninger om 
investeringsselskapet

1.1.  Navn 1.1.  Betegnelse eller navn, juridisk 
form, forretningskontor 
og hovedkontor dersom 
dette ikke er identisk med 
forretningskontoret.

1.1.  Betegnelse eller navn, juridisk 
form, forretningskontor 
og hovedkontor dersom 
dette ikke er identisk med 
forretningskontoret.

1.2.  Investeringsfondets 
stiftelsesdato. Opplysninger 
om varighet dersom den er 
begrenset.

1.2.  Selskapets stiftelsesdato. 
Opplysninger om varighet 
dersom den er begrenset.

1.2.  Selskapets stiftelsesdato. 
Opplysninger om varighet 
dersom den er begrenset.

1.3.  Opplysninger om eventuelle 
andre investeringsfond som 
selskapet forvalter.

1.3.  Opplysninger om eventuelle 
avdelinger dersom 
investeringsselskapet har ulike 
investeringsavdelinger.

1.4.  Opplysninger om hvor 
fondsreglene, dersom de ikke 
er vedlagt, og de periodiske 
rapportene kan skaffes til veie.

1.4.  Opplysninger om hvor 
stiftelsesdokumentene, dersom 
de ikke er vedlagt, og de 
periodiske rapportene kan 
skaffes til veie.

1.5.  Kortfattede opplysninger av 
interesse for andelseierne om 
de skatteregler som gjelder 
for investeringsfondet. 
Opplysninger om hvorvidt det 
skal svares kildeskatt av de 
inntekter og kapitalgevinster 
som investeringsfondet utbetaler 
til andelseierne.

1.5.  Kortfattede opplysninger av 
interesse for andelseierne om 
de skatteregler som gjelder 
for selskapet. Opplysninger 
om hvorvidt det skal svares 
kildeskatt av de inntekter og 
kapitalgevinster som selskapet 
utbetaler til andelseierne.

1.6.  Dato for regnskapsavslutning 
samt utdelingshyppighet.

1.6.  Dato for regnskapsavslutning 
samt utdelingshyppighet.

1.7.  Navn på dem som er tillagt 
ansvar for revisjon av de 
regnskapsoppgaver som er 
nevnt i artikkel 73.

1.7.  Navn på dem som er tillagt 
ansvar for revisjon av de 
regnskapsoppgaver som er 
nevnt i artikkel 73.

1.8.  Navn og stilling i selskapet 
for medlemmene av 
administrasjons-, ledelses- og 
kontrollorganene. Opplysninger 
om deres hovedvirksomhet 
utenfor selskapet dersom denne 
er av betydning for selskapet.

1.8.  Navn og stilling i selskapet 
for medlemmene av 
administrasjons-, ledelses- og 
kontrollorganene. Opplysninger 
om deres hovedvirksomhet 
utenfor selskapet dersom denne 
er av betydning for selskapet.

1.9.  Tegnet kapital med 
opplysninger om innbetalt 
kapital.

1.9.  Kapital



27.8.2015 Nr. 49/311EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.10.  Opplysninger om andelenes 
art og viktigste egenskaper, og 
særlig om

– hvilken type rettighet 
(tinglig rettighet, fordring 
eller annen) andelen 
representerer,

– andelenes egenskaper: 
registrert på navn eller 
lydende på ihendehaver. 
Hvilke ulike størrelser 
andelene eventuelt er 
utstedt i,

– originale verdipapirer eller 
bevis som representerer 
disse, og innføring i et 
register eller på en konto,

– hva slags stemmerett 
andelseierne har, om slik 
foreligger,

– under hvilke 
omstendigheter det kan 
vedtas å avvikle fondet, og 
nærmere bestemmelser for 
hvordan, særlig med hensyn 
til andelseiernes rettigheter.

1.10.  Opplysninger om andelenes 
art og viktigste egenskaper, og 
særlig om

– originale verdipapirer 
eller bevis som 
representerer disse, og 
innføring i et register 
eller på en konto,

– andelenes egenskaper: 
registrert på navn eller 
lydende på ihendehaver. 
Hvilke ulike størrelser 
andelene eventuelt er 
utstedt i,

– hva slags stemmerett 
andelseierne har,

– under hvilke 
omstendigheter det 
kan vedtas å avvikle 
investeringsselskapet, og 
nærmere bestemmelser 
for hvordan, særlig med 
hensyn til andelseiernes 
rettigheter.

1.11.  Eventuelle opplysninger om 
fondsbørser eller markeder 
der andelene er notert eller 
omsettes.

1.11.  Eventuelle opplysninger om 
fondsbørser eller markeder 
der andelene er notert eller 
omsettes.

1.12.  Regler og vilkår for utstedelse 
og salg av andeler.

1.12.  Regler og vilkår for utstedelse 
og salg av andeler.

1.13.  Regler og vilkår for gjenkjøp 
eller innløsning av andeler 
og tilfeller der gjenkjøp eller 
innløsning kan utsettes.

1.13.  Regler og vilkår for gjenkjøp 
eller innløsning av andeler 
og tilfeller der gjenkjøp eller 
innløsning kan utsettes. Dersom 
investeringsselskapet har 
ulike investeringsavdelinger, 
opplysninger om hvordan en 
andelseier kan flytte fra en 
avdeling til en annen og de 
gebyrer som gjelder i slike 
tilfeller.

1.14.  Beskrivelse av regler for 
hvordan inntektene skal 
fastsettes og benyttes.

1.14.  Beskrivelse av regler for 
hvordan inntektene skal 
fastsettes og benyttes.

1.15.  Beskrivelse av 
investeringsfondets 
investeringsmål, herunder de 
finansielle mål (f.eks. økning 
av kapital eller inntekt), av 
investeringspolitikken (f. 
eks. spesialisering innen 
bestemte geografiske områder 
eller næringssektorer), 
av begrensninger i 
investeringspolitikken samt 
opplysninger om metoder og 
hjelpemidler eller lånefullmakter 
som kan benyttes i forvaltningen 
av investeringsfondet.

1.15.  Beskrivelse av selskapets 
investeringsmål, herunder de 
finansielle mål (f. eks. økning 
av kapital eller inntekt), av 
investeringspolitikken (f. 
eks. spesialisering innen 
bestemte geografiske områder 
eller næringssektorer), 
av begrensninger i 
investeringspolitikken samt 
opplysninger om metoder og 
hjelpemidler eller lånefullmakter 
som kan benyttes i forvaltningen 
av selskapet.
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1.16.  Regler for verdivurdering av 
eiendeler.

1.16.  Regler for verdivurdering av 
eiendeler.

1.17.  Fastsettelse av andelenes 
salgs- eller utstedelseskurs og 
gjenkjøps- eller innløsningskurs, 
og særlig

– hvordan og hvor ofte disse 
kursene beregnes,

– opplysninger om gebyrer 
ved salg eller utstedelse og 
gjenkjøp eller innløsning av 
andeler,

– opplysninger om hvordan, 
hvor og hvor ofte disse 
kursene offentliggjøres.

1.17.  Fastsettelse av andelenes 
salgs- eller utstedelseskurs og 
gjenkjøps- eller innløsningskurs, 
og særlig

– hvordan og hvor ofte disse 
kursene beregnes,

– opplysninger om gebyrer 
ved salg eller utstedelse og 
gjenkjøp eller innløsning av 
andeler,

– opplysninger om hvordan, 
hvor og hvor ofte disse 
kursene offentliggjøres (1).

1.18.  Opplysninger om størrelsen 
og beregningen av de vederlag 
som investeringsfondet skal 
betale til forvaltningsselskapet, 
depotmottakeren eller 
tredjemann, og hvordan disse 
vederlagene skal utbetales, 
samt om investeringsfondets 
refusjon av alle omkostninger 
til forvaltningsselskapet, 
depotmottakeren eller 
tredjemann.

1.18.  Opplysninger om størrelsen 
og beregningen av de 
vederlag som selskapet skal 
betale til sine medlemmer av 
ledelsen og medlemmene av 
administrasjons-, ledelses- 
og kontrollorganene, 
depotmottakeren eller 
tredjemann, og hvordan disse 
vederlagene skal utbetales, 
samt om selskapets refusjon 
av alle omkostninger til sine 
medlemmer av ledelsen, 
depotmottakeren eller 
tredjemann.

(1) Investeringsselskaper i henhold til artikkel 32 nr. 5 i dette direktiv skal også angi
– hvordan og hvor ofte netto andelsverdier beregnes,
– opplysninger om hvordan, hvor og hvor ofte denne verdien offentliggjøres,
– den fondsbørs i omsetningsstaten hvis kursnotering er bestemmende for kursen ved transaksjoner som foretas utenom 

fondsbørsen i denne staten.

2. Opplysninger om depotmottakeren:

2.1. betegnelse eller navn, juridisk form, forretningskontor og hovedkontor dersom dette ikke er identisk med 
forretningskontoret,

2.2. hovedvirksomhet.

3. Opplysninger om konsulentfirmaer eller eksterne investeringskonsulenter dersom bruken av deres tjenester er 
avtalefestet og deres vederlag belastes investeringsforetakets eiendeler:

3.1. firmaets betegnelse eller navn eller konsulentens navn,

3.2. de vesentligste bestemmelsene i avtalen med forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet som kan være 
av interesse for andelseierne, men ikke opplysninger om vederlag,

3.3. annen virksomhet av betydning.

4. Opplysninger om ordninger i forbindelse med utbetaling til andelseiere, gjenkjøp eller innløsning av andeler, 
samt om hvordan informasjon om investeringsforetaket er gjort tilgjengelig. Slik informasjon skal under alle 
omstendigheter gis i den medlemsstat der investeringsforetaket er opprettet. Dersom andelene markedsføres i 
en annen medlemsstat, skal denne informasjonen i tillegg gis med hensyn til denne medlemsstaten og inngå i 
prospektet som offentliggjøres der.

5. Andre opplysninger om investeringen:

5.1. eventuelle resultater som investeringsforetaket tidligere har oppnådd – slik informasjon kan enten inngå i 
eller vedlegges prospektet,



27.8.2015 Nr. 49/313EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.2. beskrivelse av den typiske investor som investeringsforetaket er utformet for.

6. Økonomiske opplysninger:

6.1. eventuelle andre utgifter og gebyrer enn dem som er nevnt i nr. 1.17, der det skilles mellom dem som skal 
betales av andelseierne, og dem som skal betales fra investeringsforetakets eiendeler.

OVERSIKT B

Opplysninger som skal inngå i de periodiske rapportene

I. Oversikt over eiendeler og forpliktelser:

– omsettelige verdipapirer,

– tilgodehavender i bank,

– andre eiendeler,

– samlede eiendeler,

– forpliktelser,

– netto andelsverdier.

II. Antallet andeler i omløp

III. Nettoverdi per andel

IV. Verdipapirportefølje, der det skilles mellom

a) omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs,

b) omsettelige verdipapirer som omsettes på et annet regulert marked,

c) nyutstedte omsettelige verdipapirer av typen nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav d),

d) andre omsettelige verdipapirer av typen nevnt i artikkel 50 nr. 2 bokstav a),

og der det spesifiseres i prosent av netto eiendeler etter de kriterier som er mest hensiktsmessige ut fra 
investeringsforetakets investeringspolitikk (f.eks. etter økonomiske, geografiske eller valutamessige kriterier). 
For hver type av verdipapirer som er nevnt over, bør det fremgå hvor stor del den utgjør av investeringsforetakets 
samlede eiendeler.

Opplysninger om endringer i verdipapirporteføljens sammensetning i løpet av referanseperioden.

V. Følgende opplysninger om endringer i investeringsforetakets eiendeler i løpet av referanseperioden:

– investeringsinntekter,

– andre inntekter,

– forvaltningsgebyrer,

– depotgebyrer,

– andre gebyrer, skatter og avgifter,

– nettoinntekt,
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– utdelinger og reinvesterte inntekter,

– endringer i kapitalbeholdningen,

– verdiøkning eller verdiforringelse av investeringer,

– alle andre endringer som angår investeringsforetakets eiendeler og forpliktelser,

– transaksjonsutgifter, som er kostnader et investeringsforetak pådrar seg i forbindelse med transaksjoner i egen 
portefølje.

VI. En sammenliknende oppstilling som omfatter de tre siste regnskapsårene, der hvert regnskapsår avsluttes med

– samlede netto andelsverdier,

– nettoverdien per andel.

VII. Opplysninger om de samlede forpliktelser som følger av investeringsforetakets transaksjoner i løpet av 
referanseperioden, med transaksjonene oppført etter kategori i henhold til artikkel 51.

_____________
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VEDLEGG II

Funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning:

– Investeringsforvaltning.

– Administrasjon:

a) juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning,

b) forespørsler fra kunder,

c) verdivurdering og prisfastsettelse (herunder selvangivelser),

d) kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes,

e) ajourføring av et andelseierregister,

f) fordeling av inntekter,

g) utstedelse og innløsning av andeler,

h) kontraktsoppgjør (herunder utsendelse av sertifikater),

i) registrering.

– Markedsføring

______________
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(som nevnt i artikkel 117)

Rådsdirektiv 85/611/EØF
EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.

Rådsdirektiv 88/220/EØF
EFT L 100 av 19.4.1988, s. 31.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF
EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7.

Bare artikkel 1 fjerde strekpunkt, artikkel 4 nr. 7 og 
artikkel 5 femte strekpunkt

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF
EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27.

Bare artikkel 1

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/107/EF
EFT L 41 av 13.2.2002, s. 20.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/108/EF
EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

Bare artikkel 66

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF
EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9.

Bare artikkel 9

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/18/EF
EUT L 76 av 19.3.2008, s. 42.

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 117)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

85/611/EØF 1. oktober 1989 —

88/220/EØF 1. oktober 1989 —

95/26/EF 18. juli 1996 —

2000/64/EF 17. november 2002 —

2001/107/EF 13. august 2003 13. februar 2004

2001/108/EF 13. august 2003 13. februar 2004

2004/39/EF — 30. april 2006

2005/1/EF 13. mai 2005 —
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VEDLEGG IV

Sammenligningstabell

Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 innledning Artikkel 1 nr. 2 innledning

Artikkel 1 nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b)

— Artikkel 1 nr. 2 annet ledd

Artikkel 1 nr. 3 første ledd Artikkel 1 nr. 3 første ledd

Artikkel 1 nr. 3 annet ledd Artikkel 1 nr. 3 annet ledd bokstav a)

— Artikkel 1 nr. 3 annet ledd bokstav b)

Artikkel 1 nr. 4–7 Artikkel 1 nr. 4–7

Artikkel 1 nr. 8 innledning Artikkel 2 nr. 1 bokstav n) innledning

Artikkel 1 nr. 8 første, annet og tredje strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav n) i), ii) og iii)

Artikkel 1 nr. 8 siste punktum Artikkel 2 nr. 7

Artikkel 1 nr. 9 Artikkel 2 nr. 1 bokstav o)

Artikkel 1a innledning Artikkel 2 nr. 1 innledning

Artikkel 1a nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 1a nr. 2 første del av punktum Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 1a nr. 2 annen del av punktum Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 1a nr. 3–5 Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)–e)

Artikkel 1a nr. 6 Artikkel 2 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 1a nr. 7 første del av punktum Artikkel 2 nr. 1 bokstav g)

Artikkel 1a nr. 7 annen del av punktum Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 1a nr. 8–9 Artikkel 2 nr. 1 bokstav h)–i)

Artikkel 1a nr. 10 første ledd Artikkel 2 nr. 1 bokstav j)

Artikkel 1a nr. 10 annet ledd Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 1a nr. 11 —

Artikkel 1a nr. 12 og 13 første punktum Artikkel 2 nr. 1 bokstav i) ii)

Artikkel 1a nr. 13 annet punktum Artikkel 2 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 1a nr. 14 og 15 første punktum Artikkel 2 nr. 1 bokstav k) og l)

Artikkel 1a nr. 15 annet punktum Artikkel 2 nr. 6

— Artikkel 2 nr. 1 bokstav m)

Artikkel 2 nr. 1 innledning Artikkel 3 innledning

Artikkel 2 nr. 1 første, annet, tredje og fjerde strekpunkt Artikkel 3 bokstav a), b), c) og d)

Artikkel 2 nr. 2 —

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 5 nr. 1 og 2

— Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3 første ledd Artikkel 5 nr. 4 første ledd bokstav a) og b)

— Artikkel 5 nr. 4 annet ledd

Artikkel 4 nr. 3 annet ledd Artikkel 5 nr. 4 tredje ledd

Artikkel 4 nr. 3 tredje ledd Artikkel 5 nr. 4 fjerde ledd

Artikkel 4 nr. 3a Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 5 nr. 6
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Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

— Artikkel 5 nr. 7

Artikkel 5 nr. 1 og 2 Artikkel 6 nr. 1 og 2

Artikkel 5 nr. 3 første ledd innledning Artikkel 6 nr. 3 første ledd innledning

Artikkel 5 nr. 3 første ledd bokstav a) Artikkel 6 nr. 3 første ledd bokstav a)

Artikkel 5 nr. 3 første ledd bokstav b) innledning Artikkel 6 nr. 3 første ledd bokstav b) innledning

Artikkel 5 nr. 3 første ledd bokstav b) første og annet 
strekpunkt

Artikkel 6 nr. 3 første ledd bokstav b) i) og ii)

Artikkel 5 nr. 3 annet ledd Artikkel 6 nr. 3 annet ledd

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 6 nr. 4

Artikkel 5a nr. 1 innledning Artikkel 7 nr. 1 innledning

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) innledning Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) innledning

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) første strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i)

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) annet strekpunkt innledning Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) ii) innledning

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) annet strekpunkt i), ii) og iii) Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) ii) første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) tredje og fjerde strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) iii)

Artikkel 5a nr. 1 bokstav a) femte strekpunkt —

Artikkel 5a nr. 1 bokstav b)–d) Artikkel 7 nr. 1 bokstav b)–d)

Artikkel 5a nr. 2–5 Artikkel 7 nr. 2–5

Artikkel 5b Artikkel 8

Artikkel 5c Artikkel 9

Artikkel 5d Artikkel 10

Artikkel 5e Artikkel 11

Artikkel 5f nr. 1 første ledd Artikkel 12 nr. 1 første ledd

Artikkel 5f nr. 1 annet ledd bokstav a) Artikkel 12 nr. 1 annet ledd bokstav a)

Artikkel 5f nr. 1 annet ledd bokstav b) første punktum Artikkel 12 nr. 1 annet ledd bokstav b)

Artikkel 5f nr. 1 annet ledd bokstav b) siste punktum —

Artikkel 5f nr. 2 innledning Artikkel 12 nr. 2 innledning

Artikkel 5f nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og b)

— Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 5g Artikkel 13

Artikkel 5h Artikkel 14 nr. 1

— Artikkel 14 nr. 2

— Artikkel 15

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1 første ledd

— Artikkel 16 nr. 1 annet ledd

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2

— Artikkel 16 nr. 3

Artikkel 6a nr. 1 Artikkel 17 nr. 1

Artikkel 6a nr. 2 Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 6a nr. 3 Artikkel 17 nr. 3 første og annet ledd

— Artikkel 17 nr. 3 tredje ledd

— Artikkel 17 nr. 4–5

Artikkel 6a nr. 4–6 Artikkel 17 nr. 6–8
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Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

Artikkel 6a nr. 7 Artikkel 17 nr. 9 første ledd

— Artikkel 17 nr. 9 annet ledd

Artikkel 6b nr. 1 Artikkel 18 nr. 1

Artikkel 6b nr. 2 Artikkel 18 nr. 2 første og annet ledd

— Artikkel 18 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 6b nr. 3 første ledd Artikkel 18 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 6b nr. 3 annet ledd —

— Artikkel 18 nr. 3

Artikkel 6b nr. 4 Artikkel 18 nr. 4

Artikkel 6b nr. 5 —

— Artikkel 19–20

Artikkel 6c nr. 1 Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 6c nr. 2 første ledd —

Artikkel 6c nr. 2 annet ledd Artikkel 21 nr. 2 første og annet ledd

— Artikkel 21 nr. 2 tredje ledd

Artikkel 6c nr. 3–5 Artikkel 21 nr. 3–5

Artikkel 6c nr. 6 —

Artikkel 6c nr. 7–10 Artikkel 21 nr. 6–9

Artikkel 7 Artikkel 22

Artikkel 8 Artikkel 23 nr. 1–3

— Artikkel 23 nr. 4–6

Artikkel 9 Artikkel 24

Artikkel 10 Artikkel 25

Artikkel 11 Artikkel 26

Artikkel 12 Artikkel 27 første og annet ledd

— Artikkel 27 tredje ledd

Artikkel 13 Artikkel 28

Artikkel 13a nr. 1 første ledd Artikkel 29 nr. 1 første ledd

Artikkel 13a nr. 1 annet ledd innledning Artikkel 29 nr. 1 annet ledd innledning

Artikkel 13a nr. 1 annet ledd første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 29 nr. 1 annet ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 13a nr. 1 tredje og fjerde ledd Artikkel 29 nr. 1 tredje og fjerde ledd

Artikkel 13a nr. 2, 3 og 4 Artikkel 29 nr. 2, 3 og 4

Artikkel 13b Artikkel 30

Artikkel 13c Artikkel 31

Artikkel 14 Artikkel 32

Artikkel 15 Artikkel 33 nr. 1–3

— Artikkel 33 nr. 4–6

Artikkel 16 Artikkel 34

Artikkel 17 Artikkel 35

Artikkel 18 Artikkel 36

— Artikkel 37–49

Artikkel 19 nr. 1 innledning Artikkel 50 nr. 1 innledning

Artikkel 19 nr. 1 bokstav a)–c) Artikkel 50 nr. 1 bokstav a)–c)

Artikkel 19 nr. 1 bokstav d) innledning Artikkel 50 nr. 1 bokstav d) innledning
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Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

Artikkel 19 nr. 1 bokstav d) første og annet strekpunkt Artikkel 50 nr. 1 bokstav d) i) og ii)

Artikkel 19 nr. 1 bokstav e) innledning Artikkel 50 nr. 1 bokstav e) innledning

Artikkel 19 nr. 1 bokstav e) første, annet, tredje og fjerde 
strekpunkt

Artikkel 50 nr. 1 bokstav e) i), ii), iii) og iv)

Artikkel 19 nr. 1 bokstav f) Artikkel 50 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 19 nr. 1 bokstav g) innledning Artikkel 50 nr. 1 bokstav g) innledning

Artikkel 19 nr. 1 bokstav g) første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 50 nr. 1 bokstav g) i), ii) og iii)

Artikkel 19 nr. 1 bokstav h) innledning Artikkel 50 nr. 1 bokstav h) innledning

Artikkel 19 nr. 1 bokstav h) første, annet, tredje og fjerde 
strekpunkt

Artikkel 50 nr. 1 bokstav h) punkt i), ii), iii) og iv)

Artikkel 19 nr. 2 innledende ord Artikkel 50 nr. 2 innledning

Artikkel 19 nr. 2 bokstav a) Artikkel 50 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 19 nr. 2 bokstav c) Artikkel 50 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 19 nr. 2 bokstav d) Artikkel 50 nr. 2 annet ledd

Artikkel 19 nr. 4 Artikkel 50 nr. 3

Artikkel 21 nr. 1–3 Artikkel 51 nr. 1–3

Artikkel 21 nr. 4 —

— Artikkel 51 nr. 4

Artikkel 22 nr. 1 første ledd Artikkel 52 nr. 1 første ledd

Artikkel 22 nr. 1 annet ledd innledning Artikkel 52 nr. 1 annet ledd innledning

Artikkel 22 nr. 1 annet ledd første og annet strekpunkt Artikkel 52 nr. 1 annet ledd bokstav a) og b)

Artikkel 22 nr. 2 første ledd Artikkel 52 nr. 2 første ledd

Artikkel 22 nr. 2 annet ledd innledning Artikkel 52 nr. 2 annet ledd innledning

Artikkel 22 nr. 2 annet ledd første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 52 nr. 2 annet ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 22 nr. 3–5 Artikkel 52 nr. 3–5

Artikkel 22a nr. 1 innledning Artikkel 53 nr. 1 innledning

Artikkel 22a nr. 1 første, annet og tredje strekpunkt Artikkel 53 nr. 1 bokstav a), b) og c)

Artikkel 22a nr. 2 Artikkel 53 nr. 2

Artikkel 23 Artikkel 54

Artikkel 24 Artikkel 55

Artikkel 24a Artikkel 70

Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 56 nr. 1

Artikkel 25 nr. 2 første ledd innledning Artikkel 56 nr. 2 første ledd innledning

Artikkel 25 nr. 2 første ledd første, annet, tredje og fjerde 
strekpunkt

Artikkel 56 nr. 2 første ledd bokstav a), b), c) og d)

Artikkel 25 nr. 2 annet ledd Artikkel 56 nr. 2 annet ledd

Artikkel 25 nr. 3 Artikkel 56 nr. 3

Artikkel 26 Artikkel 57

— Artikkel 58–67

Artikkel 27 nr. 1 innledning Artikkel 68 nr. 1 innledning

Artikkel 27 nr. 1 første strekpunkt —

Artikkel 27 nr. 1 annet, tredje og fjerde strekpunkt Artikkel 68 nr. 1 bokstav a), b) og c)
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Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

Artikkel 27 nr. 2 innledning Artikkel 68 nr. 2 innledning

Artikkel 27 nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 68 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 28 nr. 1 og 2 Artikkel 69 nr. 1 og 2

Artikkel 28 nr. 3 og 4 —

Artikkel 28 nr. 5 og 6 Artikkel 69 nr. 3 og 4

Artikkel 29 Artikkel 71

Artikkel 30 Artikkel 72

Artikkel 31 Artikkel 73

Artikkel 32 Artikkel 74

Artikkel 33 nr. 1 første ledd —

Artikkel 33 nr. 1 annet ledd Artikkel 75 nr. 1

Artikkel 33 nr. 2 Artikkel 75 nr. 1

Artikkel 33 nr. 3 Artikkel 75 nr. 3

— Artikkel 75 nr. 4

Artikkel 34 Artikkel 76

Artikkel 35 Artikkel 77

— Artikkel 78–82

Artikkel 36 nr. 1 første ledd innledende ord Artikkel 83 nr. 1 første ledd innledning

Artikkel 36 nr. 1 første ledd første og annet strekpunkt Artikkel 83 nr. 1 første ledd bokstav a) og b)

Artikkel 36 nr. 1 første ledd avsluttende ord Artikkel 83 nr. 1 første ledd innledning

Artikkel 36 nr. 1 annet ledd Artikkel 83 nr. 1 annet ledd

Artikkel 36 nr. 2 Artikkel 83 nr. 2

Artikkel 37 Artikkel 84

Artikkel 38 Artikkel 85

Artikkel 39 Artikkel 86

Artikkel 40 Artikkel 87

Artikkel 41 nr. 1 innledning Artikkel 88 nr. 1 innledning

Artikkel 41 nr. 1 første og annet strekpunkt Artikkel 88 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 41 nr. 1 siste punktum Artikkel 88 nr. 1 innledning

Artikkel 41 nr. 2 Artikkel 88 nr. 2

Artikkel 42 innledende ord Artikkel 89 innledning

Artikkel 42 første og annet strekpunkt Artikkel 89 bokstav a) og b)

Artikkel 42 siste punktum Artikkel 89 innledning

Artikkel 43 Artikkel 90

Artikkel 44 nr. 1–3 —

— Artikkel 91 nr. 1–4

Artikkel 45 Artikkel 92

Artikkel 46 nr. 3 første ledd innledning Artikkel 93 nr. 1 første ledd

— Artikkel 93 nr. 1 annet ledd

Artikkel 46 første ledd første strekpunkt —

Artikkel 46 første ledd annet, tredje og fjerde strekpunkt Artikkel 93 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 46 første ledd femte strekpunkt —

Artikkel 46 annet ledd —

— Artikkel 93 nr. 2 bokstav b)
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Direktiv 85/611/EØF Dette direktiv

— Artikkel 93 nr. 3–8

Artikkel 47 Artikkel 94

— Artikkel 95

Artikkel 48 Artikkel 96

Artikkel 49 nr. 1–3 Artikkel 97 nr. 1–3

Artikkel 49 nr. 4 —

— Artikkel 98–100

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 101 nr. 1

— Artikkel 101 nr. 2–9

Artikkel 50 nr. 2–4 Artikkel 102 nr. 1–3

Artikkel 50 nr. 5 innledning Artikkel 102 nr. 4 innledning

Artikkel 50 nr. 5 første, annet, tredje og fjerde strekpunkt Artikkel 102 nr. 4 bokstav a), b), c) og d)

Artikkel 50 nr. 6 innledning og bokstav a) og b) Artikkel 102 nr. 5 første ledd innledning

Artikkel 50 nr. 6 bokstav b) første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 102 nr. 5 første ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 50 nr. 6 bokstav b) siste punktum Artikkel 102 nr. 5 annet og tredje ledd

Artikkel 50 nr. 7 første ledd innledning Artikkel 103 nr. 1 innledning

Artikkel 50 nr. 7 første ledd første og annet strekpunkt Artikkel 103 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 50 nr. 7 annet ledd innledning Artikkel 103 nr. 2 innledning

Artikkel 50 nr. 7 annet ledd første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 103 nr. 2 bokstav a), b) og c)

Artikkel 50 nr. 7 tredje ledd Artikkel 103 nr. 3

Artikkel 50 nr. 8 første ledd Artikkel 103 nr. 4

Artikkel 50 nr. 8 annet ledd innledning Artikkel 103 nr. 5 første ledd innledning

Artikkel 50 nr. 8 annet ledd første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 103 nr. 5 første ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 50 nr. 8 tredje ledd Artikkel 103 nr. 6

Artikkel 50 nr. 8 fjerde ledd Artikkel 103 nr. 5 annet ledd

Artikkel 50 nr. 8 femte ledd Artikkel 103 nr. 7

Artikkel 50 nr. 8 sjette ledd —

Artikkel 50 nr. 9–11 Artikkel 104 nr. 1–3

— Artikkel 105

Artikkel 50a nr. 1 innledning Artikkel 106 nr. 1 første ledd innledning

Artikkel 50a nr. 1 bokstav a) innledning Artikkel 106 nr. 1 første ledd innledning

Artikkel 50a nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje 
strekpunkt

Artikkel 106 nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c)

Artikkel 50a nr. 1 bokstav b) Artikkel 106 nr. 1 annet ledd

Artikkel 50a nr. 2 Artikkel 106 nr. 2

Artikkel 51 nr. 1 og 2 Artikkel 107 nr. 1 og 2

— Artikkel 107 nr. 3

Artikkel 52 nr. 1 Artikkel 108 nr. 1 første ledd

Artikkel 52 nr. 2 Artikkel 108 nr. 1 annet ledd

Artikkel 52 nr. 3 Artikkel 108 nr. 2

— Artikkel 108 nr. 3–6

Artikkel 52a Artikkel 109 nr. 1 og 2
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— Artikkel 109 nr. 3 og 4

Artikkel 52b nr. 1 Artikkel 110 nr. 1

Artikkel 52b nr. 2 —

Artikkel 52b nr. 3 Artikkel 110 nr. 2

Artikkel 53a Artikkel 111

Artikkel 53b nr. 1 Artikkel 112 nr. 1

Artikkel 53b nr. 2 Artikkel 112 nr. 2

— Artikkel 112 nr. 3

Artikkel 54 Artikkel 113 nr. 1

Artikkel 55 Artikkel 113 nr. 2

Artikkel 56 nr. 1 Artikkel 113 nr. 3

Artikkel 56 nr. 2 —

Artikkel 57 —

— Artikkel 114

Artikkel 58 Artikkel 116 nr. 2

— Artikkel 115

— Artikkel 116 nr. 1

— Artikkel 117 og 118

Artikkel 59 Artikkel 119

Vedlegg I oversikt A og B Vedlegg I oversikt A og B

Vedlegg I oversikt C —

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III

— Vedlegg IV
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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 
2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1), særlig artikkel 150 nr. 1 
bokstav l), og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre ensartet gjennomføring og anvendelse i hele 
EU av direktiv 2006/48/EF nedsatte Kommisjonen og Den 
europeiske banktilsynskomité i 2006 en arbeidsgruppe 
(«Capital Requirements Directive Transposition Group» 
– CRDTG), som fikk i oppdrag å drøfte og finne løsninger 
på spørsmål knyttet til gjennomføringen og anvendelsen 
av nevnte direktiv. Ifølge CRDTG bør visse tekniske 
bestemmelser i vedlegg V, VI, VII, VIII, IX, X og XII 
til direktiv 2006/48/EF presiseres nærmere for å sikre 
en ensartet anvendelse. Visse bestemmelser er heller 
ikke i samsvar med forsvarlig risikohåndteringspraksis 
i kredittinstitusjoner. Disse bestemmelsene bør derfor 
endres.

2) Av hensyn til gjennomføringen av det indre marked bør det 
avklares hvordan en kredittinstitusjon kan godtgjøre at det 
skjer en vesentlig risikooverføring fra dens balanse. Det er 
også hensiktsmessig å øke kredittkonverteringsfaktorene 
for likviditetsfasiliteter som kredittinstitusjoner tildeler 
ikke-balanseførte spesialforetak.

3) Direktiv 2006/48/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den europeiske komité for bankspørsmål —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2009, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 20.

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg V skal nr. 8 lyde:

«8. Den risiko som oppstår som følge av verdipapiriserings-
transaksjoner der kredittinstitusjonen er investor, 
initiativtakende institusjon eller organiserende 
institusjon, skal vurderes og behandles ved hjelp av 
hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter. 
Disse retningslinjene og framgangsmåtene skal særlig 
sikre at det økonomiske innholdet i transaksjonen 
gjenspeiles fullt ut i avgjørelser om risikovurderingen 
og -håndtering.»

2. I vedlegg VI del 1 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 29 skal innledningen lyde:

«29. Engasjementer med institusjoner med en 
restløpetid på mer enn tre måneder der en 
kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern 
kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, skal 
gis en risikovekt i henhold til tabell 4 i samsvar 
med vedkommende myndigheters plassering 
av kredittvurderingene fra godkjente eksterne 
kredittvurderingsinstitusjoner på ett av seks trinn 
på en vurderingsskala for kredittkvalitet.»

b) I nr. 31 skal innledningen lyde:

«31. Engasjementer med en institusjon med 
en restløpetid på inntil tre måneder der en 
kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern 
kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, skal 
gis en risikovekt i henhold til tabell 5 i samsvar 
med vedkommende myndigheters plassering 
av kredittvurderingene fra godkjente eksterne 
kredittvurderingsinstitusjoner på ett av seks trinn 
på en vurderingsskala for kredittkvalitet.»

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/83/EF

av 27. juli 2009

om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til 
tekniske bestemmelser om risikohåndtering(*)

2015/EØS/49/51
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c) Nr. 14 skal lyde:

«14. ENGASJEMENTER MED INSTITUSJONER 
OG FORETAK MED EN KORTSIKTIG 
KREDITTVURDERING».

d) I nr. 73 skal innledningen lyde:

«73. Engasjementer med institusjoner der nr. 29–32 får 
anvendelse, og engasjementer med foretak der det 
foreligger en kortsiktig kredittvurdering foretatt 
av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon 
(ECAI), skal gis en risikovekt i henhold til tabell 7 
i samsvar med vedkommende myndigheters 
plassering av kredittvurderingene fra godkjente 
eksterne kredittvurderingsinstitusjoner på 
ett av seks trinn på en vurderingsskala for 
kredittkvalitet.»

e) Nytt nr. 90 skal lyde:

«90. Engasjementsverdien av leieavtaler skal 
være de diskonterte minsteleiebetalingene. 
Minsteleiebetalinger er de betalingene som 
leietaker er eller kan bli pliktig til å betale i løpet 
av leieperioden, samt enhver fordelaktig opsjon 
(dvs. en opsjon som med rimelig sikkerhet vil bli 
benyttet). Alle garanterte restverdier som oppfyller 
vilkårene i vedlegg VIII del 1 nr. 26–28 med 
hensyn til godtakbarheten til ytere av beskyttelse, 
samt minstekravene for å anerkjenne andre typer 
garantier i henhold til vedlegg VIII del 2 nr. 14–
19, skal også omfattes av minsteleiebetalingene. 
Disse engasjementene skal plasseres i den 
relevante engasjementskategorien i samsvar med 
artikkel 79. Dersom engasjementet er en restverdi 
av leide faste eiendommer, skal de risikovektede 
engasjementsbeløpene beregnes på følgende måte: 
1/t × 100 % × engasjementsverdi, der t er den 
største verdien av enten 1 eller det nærmeste antall 
hele år som gjenstår av leieavtalen.»

3. I vedlegg VII del 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 25 skal lyde:

«25. Det risikovektede engasjementsbeløpet skal være 
det potensielle tapet på kredittinstitusjonens 
egenkapitalengasjementer som framkommer ved 
hjelp av interne metoder for risikoutsatt verdi 
(«value at risk - VaR») i henhold til et 99 prosentil 
ensidig konfidensintervall som viser differansen 

mellom kvartalsvis avkastning og en egnet 
risikofri sats beregnet over en lang utvalgsperiode, 
multiplisert med 12,5. Det risikovektede 
engasjementsbeløpet på egenkapitalporteføljenivå 
skal ikke være mindre enn summen av minste 
risikovektede engasjementsbeløp som kreves i 
henhold til PD-/LGD-metoden, og det tilsvarende 
beløpet for forventede tap multiplisert med 12,5 og 
beregnet på grunnlag av PD-verdiene i del 2 nr. 24 
og de tilsvarende LGD-verdiene i del 2 nr. 25 og 
26.»

b) Nr. 27 skal lyde:

«27. Risikovektet engasjementsbeløp skal beregnes i 
samsvar med følgende formel:

Risikovektet engasjementsbeløp = 100 % × 
engasjementsverdi,

unntatt dersom engasjementet er en restverdi 
av leide faste eiendommer, da beregnes det på 
følgende måte:

1/t × 100 % × engasjementsverdi,

der t er den største verdien av enten 1 eller 
det nærmeste antall hele år som gjenstår av 
leieavtalen.»

4. I vedlegg VII del 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 13 bokstav c) skal lyde:

«c) For engasjementer som oppstår som følge av 
transaksjoner i fullt eller nesten fullt sikrede 
derivater (oppført i vedlegg IV) og fullt eller nesten 
fullt sikrede utlånstransaksjoner med margin som 
er underlagt en rammeavtale om motregning, skal 
M være transaksjonenes vektede gjennomsnittlige 
gjenværende løpetid, der M skal være minst ti 
dager. For gjenkjøpstransaksjoner eller ut- eller 
innlånstransaksjoner som gjelder verdipapirer 
eller råvarer som er underlagt en rammeavtale 
om motregning, skal M være transaksjonenes 
vektede gjennomsnittlige gjenværende løpetid, der 
M skal være minst ett år. Det nominelle beløpet 
for hver transaksjon skal benyttes for vekting av 
løpetiden.»

b) I nr. 14 skal innledningen lyde:

«14. Uten hensyn til nr. 13 bokstav a), b), c), d) og e) 
skal verdien av M være minst én dag for».
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5. I vedlegg VII del 4 skal nr. 96 lyde:

«96. Kravene i nr. 97–104 kommer ikke til anvendelse på 
garantier som gis av institusjoner, sentrale myndigheter 
og sentralbanker samt foretak som oppfyller kravene 
fastsatt i vedlegg VIII del 1 nr. 26 bokstav g), dersom 
kredittinstitusjonen har fått godkjenning til å anvende 
reglene i artikkel 78–83 for engasjementer med slike 
foretak. I så fall kommer kravene i artikkel 90–93 til 
anvendelse.»

6. I vedlegg VIII del 1 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 9 skal nytt ledd tilføyes:

«Dersom foretaket for kollektiv investering ikke 
bare investerer i instrumenter som kan anerkjennes 
som godtakbare i henhold til nr. 7 og 8, kan andeler 
anerkjennes som sikkerhet med verdien av de 
godtakbare eiendelene, idet det forutsettes at foretaket 
for kollektiv investering har investert i ikke-godtakbare 
eiendeler opp til den høyeste tillatte grensen i henhold 
til dets mandat. I tilfeller der ikke-godtakbare eiendeler 
kan ha en negativ verdi på grunn av forpliktelser eller 
betingede forpliktelser som følge av eierinteresser, 
skal kredittinstitusjonen beregne den samlede verdien 
av de ikke-godtakbare eiendelene og redusere verdien 
av de godtakbare eiendelene med verdien av de ikke-
godtakbare eiendelene dersom sistnevnte verdi samlet 
sett er negativ.»

b) I nr. 11 skal nytt ledd tilføyes:

«Dersom foretaket for kollektiv investering ikke bare 
investerer i instrumenter som kan anerkjennes som 
godtakbare i henhold til nr. 7 og 8, og i postene som 
er nevnt i bokstav a) i dette nummer, kan andeler 
anerkjennes som sikkerhet med verdien av de 
godtakbare eiendelene, idet det forutsettes at foretaket 
for kollektiv investering har investert i ikke-godtakbare 
eiendeler opp til den høyeste tillatte grensen i henhold 
til dets mandat. I tilfeller der ikke-godtakbare eiendeler 
kan ha en negativ verdi på grunn av forpliktelser eller 
betingede forpliktelser som følge av eierinteresser, 
skal kredittinstitusjonen beregne den samlede verdien 
av de ikke-godtakbare eiendelene og redusere verdien 
av de godtakbare eiendelene med verdien av de ikke-
godtakbare eiendelene dersom sistnevnte verdi samlet 
sett er negativ.»

7. I vedlegg VIII del 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 13 skal lyde:

«13. For at livsforsikringspoliser som er stilt som 
sikkerhet til den långivende kredittinstitusjon, 
skal kunne godkjennes, skal samtlige av følgende 
vilkår være oppfylt:

a) livsforsikringspolisen er åpent stilt som sikkerhet 
eller overført til den långivende kredittinstitusjon,

b) selskapet som yter livsforsikringen, er underrettet 
om sikkerhetsstillelsen eller overføringen, og kan 
som et resultat av dette ikke utbetale forfalte beløp 
i henhold til kontrakten uten samtykke fra den 
långivende kredittinstitusjon,

c) den långivende kredittinstitusjon har rett til å si 
opp polisen og motta gjenkjøpsverdien i tilfelle av 
mislighold hos låntaker,

d) forsikringstaker har underrettet den långivende 
kredittinstitusjon om eventuelle manglende 
betalinger i henhold til polisen,

e) kredittbeskyttelsen er gitt for lånets løpetid. 
Dersom dette ikke er mulig på grunn av at 
forsikringsforholdet opphører før låneforholdet 
utløper, skal kredittinstitusjonen sikre at beløpet 
fra forsikringskontrakten tjener som sikkerhet for 
kredittinstitusjonen til utløpet av kredittavtalen,

f) sikkerheten eller overføringen er rettslig gyldig og 
kan tvangsfullbyrdes i alle relevante jurisdiksjoner 
på tidspunktet for inngåelsen av kredittavtalen,

g) gjenkjøpsverdien er oppgitt av selskapet som yter 
livsforsikringen, og kan ikke reduseres,

h) gjenkjøpsverdien skal betales på anmodning og 
innen fristen,

i) gjenkjøpsverdien kan ikke kreves utbetalt uten 
samtykke fra kredittinstitusjonen,

j) selskapet som yter livsforsikringen, omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/
EF(1), eller er underlagt tilsyn av en vedkommende 
myndighet i en tredjestat som anvender tilsyns- og 
reguleringsordninger som minst tilsvarer dem som 
anvendes i Fellesskapet.»

(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 28.
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b) I nr. 16 skal innledningen lyde:

«16. Dersom et engasjement er beskyttet av en garanti 
som har en motgaranti fra en sentralmyndighet eller 
sentralbank, en regional eller lokal myndighet eller 
et offentlig foretak, dersom fordringer på disse blir 
behandlet som fordringer på sentralmyndigheten 
i hvis jurisdiksjon de er etablert i henhold til 
artikkel 78–83, en multilateral utviklingsbank 
eller en internasjonal organisasjon som er gitt en 
risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78–83, eller 
et offentlig foretak, dersom fordringer på disse blir 
behandlet som fordringer på kredittinstitusjoner 
i henhold til artikkel 78–83, kan engasjementet 
behandles som beskyttet av en garanti gitt av 
vedkommende foretak, forutsatt at følgende vilkår 
er oppfylt:»

8. I vedlegg VIII del 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 24 skal lyde:

«24. Den enkle metoden for finansielle sikkerheter 
kan benyttes bare dersom risikovektede 
engasjementsbeløp blir beregnet i henhold til 
artikkel 78–83. En kredittinstitusjon skal ikke 
samtidig bruke både den enkle og den avanserte 
metoden for finansielle sikkerheter, med mindre 
artikkel 85 nr. 1 og artikkel 89 nr. 1 kommer til 
anvendelse. Kredittinstitusjoner skal godtgjøre 
overfor vedkommende myndigheter at slik bruk av 
begge metoder ikke anvendes selektivt for å oppnå 
reduserte krav til minstekapital og ikke fører til 
regelverksarbitrasje.»

b) Nr. 26 skal lyde:

«26. Den risikovekt som ville blitt gitt i henhold til  
artikkel 78–83 dersom långiver var direkte  
eksponert for det instrument som er stilt 
som sikkerhet, skal gis til de delene av 
engasjementsverdiene som er sikret ved 
markedsverdien av anerkjent sikkerhet. For dette 
formål skal engasjementsverdien for en post utenfor 
balansen som er oppført i vedlegg II, være 100 % 
av dens verdi istedenfor engasjementsverdien 
angitt i artikkel 78 nr. 1. Risikovekten for den 
sikrede delen skal være minst 20 %, med de unntak 
som er angitt i nr. 27–29. Resten av engasjements-
verdien skal gis den risikovekt som ville blitt 
gitt til et usikret engasjement med motparten i  
henhold til artikkel 78–83.»

c) I nr. 33 skal definisjonen av variabel E lyde:

«E er engasjementsverdien slik den ville ha blitt fastsatt 
i henhold til artikkel 78–83 eller artikkel 84–89 dersom 
det ikke var stilt sikkerhet for engasjementet. For dette 
formål skal engasjementsverdien av en post utenfor 
balansen oppført i vedlegg II, for kredittinstitusjoner 
som beregner risikovektede engasjementsbeløp i 
henhold til artikkel 78–83, være 100 % av dens verdi 
istedenfor prosentverdien angitt i artikkel 78 nr. 1, og 
for kredittinstitusjoner som beregner risikovektede 
engasjementsbeløp i henhold til artikkel 84–89, skal 
engasjementsverdien av poster oppført i vedlegg VII 
del 3 nr. 9–11 beregnes med en konverteringsfaktor 
på 100 % istedenfor de konverteringsfaktorene eller 
prosentverdiene som er angitt i de nevnte numre.»

d) I nr. 69 tilføyes følgende punktum:

«For dette formål skal engasjementsverdien av 
postene oppført i vedlegg VII del 3 nr. 9–11 beregnes 
med en konverteringsfaktor eller prosentverdi på 
100 % istedenfor de konverteringsfaktorene eller 
prosentverdiene som er angitt i nevnte numre.»

e) Nr. 75 skal lyde:

«75. Der en medlemsstats vedkommende myndigheter 
utøver skjønn som omhandlet i nr. 73, kan en annen 
medlemsstats vedkommende myndigheter tillate sine 
kredittinstitusjoner å gi de risikovektene som tillates 
i henhold til behandlingen i nr. 73, for engasjementer 
med sikkerhet i boligeiendom eller næringseiendom i 
førstnevnte medlemsstats territorium, på samme vilkår 
som gjelder i førstnevnte medlemsstat.»

f) Nr. 80 skal lyde:

«80. Dersom vilkårene fastsatt i del 2 nr. 13 er 
oppfylt, skal den delen av engasjementet som 
er sikret med gjeldende gjenkjøpsverdi av den 
kredittbeskyttelsen som omfattes av vilkårene i 
del 1 nr. 24, være enten

a) risikovektet i henhold til nr. 80a dersom 
engasjementet omfattes av artikkel 78–83,

b) gitt en LGD-verdi på 40 % dersom 
engasjementet omfattes av artikkel 84–89, men 
ikke av kredittinstitusjonens egne beregninger 
av LGD-verdien.
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Ved eventuell manglende motsvarende valuta 
skal gjeldende gjenkjøpsverdi reduseres i henhold 
til nr. 84, og verdien av kredittbeskyttelsen 
er den gjeldende gjenkjøpsverdien av 
livsforsikringspolisen.»

g) Nytt nr. 80a innsettes etter nr. 80:

«80a. Ved anvendelsen av nr. 80 bokstav a) skal følgende 
risikovekter gis på grunnlag av den risikovekt som 
gis det høyest prioriterte usikrede engasjementet 
med selskapet som yter livsforsikringen:

a) en risikovekt på 20 % dersom det høyest 
prioriterte usikrede engasjementet med 
selskapet som yter livsforsikringen, gis en 
risikovekt på 20 %,

b) en risikovekt på 35 % dersom det høyest 
prioriterte usikrede engasjementet med 
selskapet som yter livsforsikringen, gis en 
risikovekt på 50 %,

c) en risikovekt på 70 % dersom det høyest 
prioriterte usikrede engasjementet med 
selskapet som yter livsforsikringen, gis en 
risikovekt på 100 %,

d) en risikovekt på 150 % dersom det høyest 
prioriterte usikrede engasjementet med 
selskapet som yter livsforsikringen, gis en 
risikovekt på 150 %.»

h) Nr. 87 skal lyde:

«87. Med hensyn til artikkel 80 skal g være den 
risikovekt som skal gis til et engasjement hvis 
engasjementsverdi (E) er fullt beskyttet av ikke-
finansiert beskyttelse (GA), der

E er engasjementsverdien i henhold til artikkel 78. 
For dette formål skal engasjementsverdien 
av en post utenfor balansen som er oppført i 
vedlegg II, være 100 % av dens verdi istedenfor 
engasjementsverdien angitt i artikkel 78 nr. 1,

g er risikovekten for engasjementer med yteren av 
beskyttelse som angitt i artikkel 78–83, og

GA er verdien av G* beregnet i henhold til nr. 84 
og ytterligere justert for eventuell manglende 
motsvarende løpetid som fastsatt i del 4.»

i) I nr. 88 skal definisjonen av variabel E lyde:

 «E er engasjementsverdien i henhold til artikkel 78. 
For dette formål skal engasjementsverdien av en post 
utenfor balansen som er oppført i vedlegg II, være 
100 % av dens verdi istedenfor engasjementsverdien 
angitt i artikkel 78 nr. 1,»

j) Nr. 90–92 skal lyde:

«90. For den dekkede delen av engasjementsverdien 
(E) (basert på den justerte verdien av kreditt-
beskyttelsen GA), kan PD-verdien i henhold til 
vedlegg VII del 2 være PD-verdien til yteren 
av beskyttelse, eller en PD-verdi mellom PD-
verdien til låntaker og PD-verdien til garantisten 
dersom det ikke anses å være nødvendig med full 
erstatning. I tilfelle av etterstilte engasjementer 
og ikke-etterstilt ikke-finansiert beskyttelse kan 
den LGD-verdien som skal anvendes i henhold 
til vedlegg VII del 2, være den som er tilknyttet 
fordringer med høyest prioritet.

91. For en eventuell udekket del av engasjementsverdien 
(E) skal PD-verdien være låntakers PD-verdi, 
og LGD-verdien skal være verdien til det 
underliggende engasjementet.

92. GA er verdien av G* som beregnet i henhold til 
nr. 84 og ytterligere justert for eventuell manglende 
motsvarende løpetid som fastsatt i del 4. E er 
engasjementsverdien i henhold til vedlegg VII 
del 3. For dette formål skal engasjementsverdien for 
postene oppført i vedlegg VII del 3 nr. 9–11 beregnes 
med en konverteringsfaktor eller prosentverdi på 
100 % istedenfor konverteringsfaktorene eller 
prosentverdiene angitt i nevnte numre.»

9. I vedlegg IX del 2 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) Innledningen skal lyde:

«1. En initiativtakende kredittinstitusjon i en 
tradisjonell verdipapirisering kan utelukke 
verdipapiriserte engasjementer fra beregningen 
av risikovektede engasjementsbeløp og 
forventede tapsbeløp dersom enten

a) betydelig kredittrisiko tilknyttet de 
verdipapiriserte engasjementene anses å ha 
blitt overført til tredjemann, eller
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b) den initiativtakende kredittinstitusjonen 
anvender en risikovekt på 1250 % for alle 
verdipapiriseringsposisjoner som den har 
i denne verdipapiriseringen, eller disse 
verdipapiriseringsposisjonene trekkes fra den 
ansvarlige kapitalen i henhold til artikkel 57 
bokstav r).»

ii) Nytt nr. 1a–1d tilføyes etter innledningen:

«1a. Med mindre vedkommende myndighet i 
et særskilt tilfelle fastslår at den mulige 
reduksjonen i risikovektede engasjementsbeløp 
som den initiativtakende kredittinstitusjonen 
ville oppnå med denne verdipapiriseringen, 
ikke er berettiget gjennom en tilsvarende 
overføring av kredittrisiko til tredjemann, skal 
betydelig kredittrisiko anses å være overført i 
følgende tilfeller:

a) de risikovektede engasjementsbeløpene 
for de mellomliggende verdipapiriserings-
posisjonene som den initiativtakende 
kredittinstitusjonen har i denne verdi-
papiriseringen, overstiger ikke 50 % av de 
risikovektede engasjementsbeløpene for 
alle mellomliggende verdipapiriserings-
posisjoner i denne verdipapiriseringen,

b) dersom det ikke finnes noen mellom-
liggende verdipapiriseringsposisjoner 
i en gitt verdipapirisering, og den 
initiativtakende kredittinstitusjonen 
kan godt-gjøre at engasjementsverdien 
for verdipapiriserings-posisjonene som 
ville blitt trukket fra den ansvarlige 
kapitalen eller gitt en risikovekt på 
1250 %, overstiger et begrunnet estimat 
av forventet tap på de verdipapiriserte 
engasjementene med en betydelig 
margin, skal den initiativtakende 
kredittinstitusjonen ikke eie mer enn 
20 % av engasjementsverdien av de 
verdipapiriseringsposisjonene som ville 
blitt trukket fra den ansvarlige kapitalen 
eller gitt en risikovekt på 1250 %.

1b. Ved anvendelsen av nr. 1a menes med 
mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner 
verdipapiriseringsposisjoner som gis en lavere 
risikovekt enn 1250 %, og som har lavere 
prioritet enn den høyest prioriterte posisjonen 
i denne verdipapiriseringen og også lavere 
prioritet enn enhver verdipapiriseringsposisjon 
i denne verdipapiriseringen, som

a) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon 
som omfattes av del 4 nr. 6–36, tilhører 
kredittkvalitetstrinn 1, eller

b) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon 
som omfattes av del 4 nr. 37–76, tilhører 
kredittkvalitetstrinn 1 eller 2 i henhold til 
del 3.

1c. Som et alternativ til nr. 1a og 1b kan betydelig 
kredittrisiko anses å være overført dersom 
vedkommende myndighet har forsikret 
seg om at en kredittinstitusjon har på plass 
retningslinjer og metoder som sikrer at den 
mulige reduksjonen av kapitalkrav som den 
initiativtakende kredittinstitusjonen oppnår 
gjennom verdipapiriseringen, er berettiget 
gjennom en tilsvarende overføring av 
kredittrisiko til tredjemann. Vedkommende 
myndigheter skal bare anse seg forsikret 
om dette dersom den initiativtakende 
kredittinstitusjonen kan godtgjøre at en slik 
overføring av kredittrisiko til tredjemann 
også anerkjennes i forbindelse med 
kredittinstitusjonens interne risikohåndtering 
og dens interne kapitalfordeling.

1d. I tillegg til nr. 1–1c skal alle følgende vilkår 
være oppfylt:»

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Innledningen skal lyde:

«2. En initiativtakende kredittinstitusjon i en 
syntetisk verdipapirisering kan beregne 
risikovektede engasjementsbeløp, og 
eventuelle forventede tapsbeløp, for de 
verdipapiriserte engasjementene i samsvar 
med nr. 3 og 4, dersom enten

a) betydelig kredittrisiko anses å være 
overført til tredjemann enten gjennom 
finansiert eller ikke-finansiert 
kredittbeskyttelse, eller

b) den initiativtakende kredittinstitusjonen 
anvender en risikovekt på 1250 % på alle 
verdipapiriseringsposisjoner som den har 
i denne verdipapiriseringen, eller trekker 
disse verdipapiriseringsposisjonene fra 
den ansvarlige kapitalen i henhold til 
artikkel 57 bokstav r).»

ii) Nytt nr. 2a–2d tilføyes etter innledningen:

«2a. Med mindre vedkommende myndighet i hvert 
enkelt tilfelle fastslår at den mulige reduksjonen 
i risikovektede engasjementsbeløp som den 
initiativtakende kredittinstitusjonen ville 
oppnå med denne verdipapiriseringen, ikke er 
berettiget gjennom en tilsvarende overføring 
av kredittrisiko til tredjemann, skal betydelig 
kredittrisiko anses å være overført dersom 
enten 
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a) de risikovektede engasjementsbeløpene 
for de mellomliggende verdipapiriserings-
posisjonene som den initiativtakende 
kredittinstitusjonen eier i denne verdi-
papiriseringen, ikke overstiger 50 % av de 
risikovektede engasjementsbeløpene for 
alle mellomliggende verdipapiriserings-
posisjoner i denne verdipapiriseringen, 
eller

b) i de tilfeller der det ikke finnes noen 
mellomliggende verdipapiriserings-
posisjoner i en gitt verdipapirisering, og 
den initiativtakende kredittinstitusjonen 
kan godtgjøre at engasjementsverdien for 
verdipapiriseringsposisjonene som ville 
blitt trukket fra den ansvarlige kapitalen 
eller gitt en risikovekt på 1250 %, overstiger 
et begrunnet estimat av forventet tap på de 
verdipapiriserte engasjementene med en 
betydelig margin, skal den initiativtakende 
kredittinstitusjonen ikke eie mer enn 
20 % av engasjementsverdien av de 
verdipapiriseringsposisjonene som ville 
blitt trukket fra den ansvarlige kapitalen 
eller gitt en risikovekt på 1250 %.

2b. Ved anvendelsen av nr. 2a menes med 
mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner 
verdipapiriseringsposisjoner som gis en lavere 
risikovekt enn 1250 %, og som har lavere 
prioritet enn den høyest prioriterte posisjonen 
i denne verdipapiriseringen og også lavere 
prioritet enn enhver verdipapiriseringsposisjon 
i denne verdipapiriseringen, som

a) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon 
som omfattes av nr. 6–36 i del 4, tilhører 
kredittkvalitetstrinn 1, eller

b) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon 
som omfattes av nr. 37–76 i del 4, tilhører 
kredittkvalitetstrinn 1 eller 2 i henhold til 
del 3.

2c. Som et alternativ til nr. 2a og 2b kan betydelig 
kredittrisiko anses å være overført dersom 
vedkommende myndighet har forsikret 
seg om at en kredittinstitusjon har på plass 
retningslinjer og metoder som sikrer at den 
mulige reduksjonen av kapitalkravene som 
den initiativtakende kredittinstitusjonen 
oppnår gjennom verdipapiriseringen, er 
berettiget gjennom en tilsvarende overføring 
av kredittrisiko til tredjemann. Vedkommende 
myndigheter skal bare anse seg forsikret 
om dette dersom den initiativtakende 
kredittinstitusjonen kan godtgjøre at en slik 
overføring av kredittrisiko til tredjemann 
også anerkjennes i forbindelse med 
kredittinstitusjonens interne risikohåndtering 
og dens interne kapitalfordeling.

2d. I tillegg skal overføringen oppfylle følgende 
vilkår:»

10. I vedlegg IX del 4 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 13 skal innledningen lyde:

«Når følgende vilkår er oppfylt, fastsettes 
engasjementsverdien ved å anvende en 
konverteringsfaktor på 50 % på en likviditetsfasilitets 
nominelle beløp:»

b) Nr. 2.4.2 og 14 utgår.

c) Nr. 48 utgår.

d) Nr. 3.5.1 og 56 utgår.

11. I vedlegg X del 2 skal nr. 1 lyde:

«1. Kapitalkravet for operasjonell risiko skal beregnes som 
det treårige gjennomsnittet av de sammenlagte årlige 
kapitalkravene for samtlige forretningsområder nevnt 
i tabell 2. For hvert år kan negative kapitalkrav (som 
skyldes negativ bruttoinntekt) for et forretningsområde 
uten begrensning motregnes mot positive kapitalkrav 
for andre forretningsområder. Men dersom de samlede 
kapitalkravene for samtlige forretningsområder i et 
bestemt år er negative, skal verdien som innberegnes i 
telleren for vedkommende år, være lik null.»

12. I vedlegg X del 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 14 skal lyde:

«14. Kredittinstitusjoner må kunne innplassere 
sine historiske data om interne tap i de 
forretningsområdene som er definert i del 2 og 
i de hendelsestyper som er definert i del 5, og 
på anmodning oversende disse opplysningene 
til vedkommende myndigheter. Tapshendelser 
som påvirker hele institusjonen, kan i 
ekstraordinære tilfeller føres under et ytterligere 
forretningsområde kalt «selskapsposter». Det må 
foreligge dokumenterte, objektive kriterier for 
fordeling av tap på de enkelte forretningsområdene 
og hendelsestypene. Tap som følge av operasjonell 
risiko, som er knyttet til kredittrisiko og historisk 
har vært inkludert i interne kredittrisikodatabaser, 
må registreres i databasene for operasjonell risiko 
og kunne klassifiseres separat. Slike tap skal ikke 
være underlagt kapitalkrav for operasjonell risiko, 
så lenge de fortsatt behandles som kredittrisiko ved 
beregning av minstekrav til kapital. Tap som følge 
av operasjonell risiko knyttet til markedsrisiko, 
skal omfattes av kapitalkravet for operasjonell 
risiko.»
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b) Nr. 29 skal lyde:

«29. Kapitalreduksjonen som oppstår som følge av 
anerkjennelse av forsikring og andre ordninger 
for risikooverføring, skal ikke overstige 20 % 
av kapitalkravet for operasjonell risiko før 
godkjenning av teknikker for risikoreduksjon.»

13. I vedlegg XII del 2 nr. 10 skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) høyeste, laveste og gjennomsnittlig daglig «VaR»-
verdi i løpet av rapporteringsperioden, og «VaR»-
verdi ved periodens utløp,

e) en sammenligning av de daglige «VaR»-verdiene 
ved dagens slutt og den daglige endringen i 
porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende 
virkedag sammen med en analyse av eventuelle viktige 
overskridelser i løpet av rapporteringsperioden.»

14. I vedlegg XII del 3 skal nr. 3 lyde:

«3. Kredittinstitusjoner som benytter metoden fastsatt 
i artikkel 105 for beregning av kravene til ansvarlig 
kapital for operasjonell risiko, skal gi en beskrivelse 
av bruken av forsikring og andre ordninger for 
risikooverføring for risikoreduksjonsformål.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2010 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.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 
31. desember 2010.

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 blir vedtatt på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 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 47 nr. 2 første og tredje punktum og 
artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 
18. september 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om 
tilsyn med slik virksomhet(4) ble vedtatt som følge av at 
nye forhåndsbetalte elektroniske betalingsinstrumenter 
kom på markedet, og skulle skape en klar juridisk ramme 
med sikte på å styrke det indre marked og samtidig sikre 
tilfredsstillende tilsyn.

2) I sin gjennomgåelse av direktiv 2000/46/EF understreket 
Kommisjonen behovet for å revidere direktivet fordi noen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 10.10.2009, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 20.

(1) Uttalelse av 26. februar 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 30 av 6.2.2009, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 24. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 27. juli 2009.
(4) EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39.

av dets bestemmelser ble ansett for å være til hinder for 
framveksten av et reelt felles marked for elektroniske 
pengetjenester og utviklingen av brukervennlige tjenester 
av denne typen.

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 
13. november 2007 om betalingstjenester i det indre 
marked(5) er det innført en moderne og enhetlig juridisk 
ramme for betalingstjenester, herunder samordning av 
nasjonale bestemmelser om tilsynskrav for en ny kategori 
betalingstjenesteytere, det vil si betalingsinstitusjoner.

4) Med sikte på å fjerne hindringer for markedsadgang 
og gjøre det lettere å starte og utøve virksomhet som 
utsteder av elektroniske penger, må reglene som gjelder 
for e-pengeforetak revideres slik at de sikrer like 
konkurransevilkår for alle betalingstjenesteytere.

5) Det er hensiktsmessig å begrense anvendelsen av 
dette direktiv til betalingstjenesteytere som utsteder 
elektroniske penger. Dette direktiv bør ikke få anvendelse 
på økonomiske verdier som er lagret i særskilte 
forhåndsbetalte betalingsinstrumenter som er utformet 
for å dekke bestemte behov og som har en begrenset 
bruksmåte, fordi de tillater innehaveren av de elektroniske 
pengene å kjøpe varer eller tjenester bare i de lokalene 
som benyttes av utstederen av de elektroniske pengene 
eller i et begrenset nettverk av tjenesteleverandører 
som har en direkte forretningsmessig avtale med en 
profesjonell utsteder, eller fordi de bare kan brukes 
til å kjøpe et begrenset utvalg av varer eller tjenester. 
Et betalingsinstrument bør anses som brukt i et slikt 
begrenset nettverk dersom det bare kan brukes enten 
til å kjøpe varer og tjenester i en bestemt butikk eller 
butikkjede, eller til å kjøpe et begrenset utvalg av varer 
og tjenester, uavhengig av den geografiske plasseringen 
av salgsstedet. Slike betalingsinstrumenter kan omfatte 
kundekort, bensinkort, medlemskort, kollektivtrafikkort, 
matkuponger eller tjenestekuponger (f.eks. for barnepass 
eller for sosiale ordninger eller tjenesteordninger 
som subsidierer ansettelse av personale til å utføre 
husholdningsoppgaver som rengjøring, stryking eller 
hagearbeid), som noen ganger er omfattet av særskilte 
skatte- eller arbeidsmarkedsbestemmelser som er utformet 
for å fremme bruken av slike betalingsinstrumenter for 
å oppfylle målene som er fastsatt i sosiallovgivningen. 

(5) EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/110/EF

av 16. september 2009

om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn med slik virksomhet, 
om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF(*)

2015/EØS/49/52
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Dersom et slikt betalingsinstrument for særskilte formål 
utvikler seg til et betalingsinstrument for generelle 
formål, bør unntaket fra dette direktivs virkeområde 
ikke lenger få anvendelse. Betalingsinstrumenter som 
kan brukes til kjøp i butikker oppført på en liste, bør 
ikke unntas fra dette direktivs virkeområde ettersom 
slike betalingsinstrumenter vanligvis er utformet for et 
nettverk av tjenesteytere som stadig vokser.

6) Dette direktiv bør heller ikke få anvendelse på økonomiske 
verdier som brukes til å kjøpe digitale varer eller tjenester, 
dersom operatøren, i kraft av varens eller tjenestens 
art, tilfører den en egenverdi, f.eks. i form av tilgangs-, 
søke- eller distribusjonstjenester, forutsatt at den aktuelle 
varen eller tjenesten kan brukes bare gjennom en digital 
innretning som en mobiltelefon eller datamaskin, og 
forutsatt at operatøren innen telekommunikasjon, digital 
teknologi eller informasjonsteknologi ikke opptrer bare 
som en formidler mellom betalingstjenestebrukeren og 
leverandøren av varene og tjenestene. Dette er tilfelle 
dersom en mobiltelefonabonnent eller abonnent på et 
annet digitalt nett betaler nettoperatøren direkte og det 
verken er et direkte betalingsforhold eller et direkte 
debitor/kreditor-forhold mellom nettabonnenten og 
tredjeparten som leverer de varer eller tjenester som 
inngår i transaksjonen.

7) Det bør innføres en klar og teknisk nøytral definisjon 
av elektroniske penger. Definisjonen bør omfatte alle 
situasjoner der yteren av betalingstjenester utsteder en 
forhåndsbetalt lagret verdi i bytte mot midler som kan 
brukes til betalingsformål fordi de godtas av tredjemann 
som betaling.

8) Definisjonen av elektroniske penger bør omfatte 
elektroniske penger som enten lagres i en 
betalingsinnretning som tilhører innehaveren av 
elektroniske penger, eller fjernlagres på en server og 
håndteres av innehaveren av elektroniske penger gjennom 
en særskilt konto for elektroniske penger. Definisjonen 
bør være tilstrekkelig vid til at den ikke hemmer 
teknologisk nyskaping og til at den omfatter ikke bare alle 
elektroniske pengeprodukter som finnes i dagens marked, 
men også produkter som kan bli utviklet i framtiden.

9) Tilsynsordningen for e-pengeforetak bør gjennomgås 
og tilpasses bedre til de risikoer disse foretakene står 
overfor. Denne ordningen bør også bringes i samsvar med 
tilsynsordningen som gjelder for betalingsinstitusjoner i 
henhold til direktiv 2007/64/EF. I den forbindelse bør 
de relevante bestemmelser i direktiv 2007/64/EF få 
tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak, med forbehold 
for bestemmelsene i dette direktiv. En henvisning 

til «betalingsinstitusjon» i direktiv 2007/64/EF må 
derfor forstås som en henvisning til e-pengeforetak; en 
henvisning til «betalingstjeneste» må forstås som en 
henvisning til virksomhet som betalingstjenesteyter 
og utsteder av elektroniske penger; en henvisning til 
«betalingstjenestebruker» må forstås som en henvisning 
til betalingstjenestebruker og innehaver av elektroniske 
penger; en henvisning til «dette direktiv» må forstås 
som en henvisning til både direktiv 2007/64/EF og dette 
direktiv; en henvisning til avdeling II i direktiv 2007/64/
EF må forstås som en henvisning til avdeling II i 
direktiv 2007/64/EF og avdeling II i dette direktiv; en 
henvisning til artikkel 6 i direktiv 2007/64/EF må forstås 
som en henvisning til artikkel 4 i dette direktiv; en 
henvisning til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/64/EF må 
forstås som en henvisning til artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv; 
en henvisning til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2007/64/EF 
må forstås som en henvisning til artikkel 5 nr. 6 i dette 
direktiv; en henvisning til artikkel 8 i direktiv 2007/64/EF 
må forstås som en henvisning til artikkel 5 nr. 2–5 i dette 
direktiv; en henvisning til artikkel 9 i direktiv 2007/64/EF 
må forstås som en henvisning til artikkel 7 i dette direktiv; 
en henvisning til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2007/64/EF må 
forstås som en henvisning til artikkel 6 nr. 1 bokstav c)–
e) i dette direktiv; og en henvisning til artikkel 26 i 
direktiv 2007/64/EF må forstås som en henvisning til 
artikkel 9 i dette direktiv.

10) E-pengeforetak distribuerer elektroniske penger, 
herunder gjennom salg og videresalg til allmennheten 
av elektroniske pengeprodukter som gjør det mulig å 
distribuere elektroniske penger til kunder eller å innløse 
elektroniske penger på kundenes anmodning eller fylle på 
kundenes elektroniske pengeprodukter, via fysiske eller 
juridiske personer som opptrer på deres vegne, i samsvar 
med kravene i deres respektive forretningsmodeller. 
E-pengeforetak bør ikke ha tillatelse til å utstede 
elektroniske penger via agenter, men de bør likevel ha 
tillatelse til å yte de betalingstjenester som er oppført i 
vedlegget til direktiv 2007/64/EF via agenter, forutsatt at 
vilkårene i artikkel 17 i nevnte direktiv er oppfylt.

11) Det er behov for bestemmelser om startkapital og løpende 
kapital for å sikre et tilstrekkelig forbrukervern og 
forsvarlig og aktsom drift av e-pengeforetak. Med tanke 
på elektroniske pengers særegne art bør det fastsettes 
ytterligere en metode for beregning av løpende kapital. 
Full mulighet for tilsynsmessig skjønn bør opprettholdes 
for å sikre at de samme risikoene håndteres på samme måte 
hos alle betalingstjenesteytere, og at beregningsmetoden 
tar hensyn til den særskilte forretningssituasjonen til 
et bestemt e-pengeforetak. Det bør dessuten innføres 
bestemmelser om at e-pengeforetak må holde midler 
som tilhører innehavere av elektroniske penger atskilt 
fra de midler som e-pengeforetaket anvender til annen 
forretningsvirksomhet. E-pengeforetak bør også være 
underlagt regler for effektiv bekjemping av hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme.
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12) Drift av betalingssystemer er en virksomhet som ikke er 
forbeholdt bestemte kategorier av foretak. Det er likevel 
viktig å bekrefte, slik tilfellet er for betalingsinstitusjoner, 
at drift av betalingssystemer også kan ivaretas av 
e-pengeforetak.

13) Utstedelse av elektroniske penger innebærer ikke 
mottak av innskudd i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til 
å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(1) på 
grunn av disse midlenes særskilte art som en elektronisk 
erstatning for mynter og sedler, som vil bli brukt til 
betaling av beløp som vanligvis er begrensede, og ikke 
til sparing. E-pengeforetak bør ikke ha tillatelse til å 
yte kreditt fra midler som mottas eller besittes med 
sikte på utstedelse av elektroniske penger. Utstedere av 
elektroniske penger bør heller ikke ha tillatelse til å gi 
renter eller andre fordeler med mindre fordelene ikke 
avhenger av det tidsrommet innehaveren av elektroniske 
penger innehar de elektroniske pengene. Vilkårene 
for å gi og beholde en tillatelse til å utøve virksomhet 
som e-pengeforetak bør omfatte tilsynskrav som står 
i forhold til den operasjonelle og finansielle risiko som 
slike organer utsettes for i forbindelse med utstedelsen av 
elektroniske penger, uavhengig av om e-pengeforetaket 
utøver annen forretningsvirksomhet.

14) Det er imidlertid nødvendig å opprettholde 
like konkurransevilkår for e-pengeforetak og 
kredittinstitusjoner med hensyn til utstedelse av 
elektroniske penger for å sikre rettferdig konkurranse for 
samme tjeneste mellom et bredere utvalg av foretak til 
fordel for innehavere av elektroniske penger. Dette bør 
oppnås ved å veie opp de mindre krevende delene av 
tilsynsordningen som gjelder for e-pengeforetak, med 
bestemmelser som er strengere enn de som gjelder for 
kredittinstitusjoner, særlig med hensyn til sikring av midler 
som tilhører innehavere av elektroniske penger. Ettersom 
sikring er av avgjørende betydning, skal vedkommende 
myndigheter underrettes på forhånd om enhver vesentlig 
endring, for eksempel ved en endring i sikringsmetoden, 
en endring i kredittinstitusjonen der sikrede midler er 
deponert, eller en endring i forsikringsforetaket eller 
kredittinstitusjonen som har forsikret eller stilt garanti for 
de sikrede midlene.

15) De regler som gjelder for filialer av e-pengeforetak som 
har sitt hovedkontor utenfor Fellesskapet, bør være 
ensartet i alle medlemsstater. Det er viktig å fastsette 
at disse reglene ikke skal være gunstigere enn de regler 
som gjelder for filialer av e-pengeforetak som har sitt 
hovedkontor i en annen medlemsstat. Fellesskapet bør 
kunne inngå avtaler med tredjestater om anvendelse av 
regler som gir filialer av e-pengeforetak som har sitt 

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

hovedkontor utenfor Fellesskapet, samme behandling 
i hele Fellesskapet. Filialer av e-pengeforetak som har 
sitt hovedkontor utenfor Fellesskapet, bør verken være 
omfattet av etableringsadgangen i henhold til traktatens 
artikkel 43 i andre medlemsstater enn de som de er 
etablert i, eller av adgangen til å yte tjenester i henhold til 
traktatens artikkel 49 annet ledd.

16) Det er hensiktsmessig å tillate at medlemsstatene gir 
unntak fra anvendelsen av visse bestemmelser i dette 
direktiv for foretak som utsteder bare en begrenset 
mengde elektroniske penger. Foretak som omfattes av 
slike unntak, bør ikke ha rett i henhold til dette direktiv 
til å utøve etableringsadgangen eller adgangen til å yte 
tjenester, og de bør ikke indirekte utøve slik adgang som 
medlemmer av et betalingssystem. Det er imidlertid 
ønskelig å registrere opplysninger om alle enheter som yter 
elektroniske pengetjenester, herunder dem som omfattes 
av et unntak. For dette formål bør medlemsstatene føre 
slike enheter i et register over e-pengeforetak.

17) Av forsiktighetshensyn bør medlemsstatene sikre at 
bare e-pengeforetak som har behørig tillatelse eller 
er omfattet av et unntak i samsvar med dette direktiv, 
kredittinstitusjoner som har tillatelse i samsvar med 
direktiv 2006/48/EF, postgirokontorer som i henhold 
til nasjonal lovgivning har rett til å utstede elektroniske 
penger, foretak nevnt i artikkel 2 i direktiv 2006/48/EF, 
Den europeiske sentralbank, nasjonale sentralbanker 
når disse ikke opptrer som monetær myndighet eller 
annen offentlig myndighet, og medlemsstater eller deres 
regionale eller lokale myndigheter når disse opptrer som 
offentlige myndigheter, kan utstede elektroniske penger.

18) For å beholde innehaverens tillit er det nødvendig at 
elektroniske penger kan innløses. At de kan innløses, 
innebærer ikke at midlene som mottas som vederlag 
for elektroniske penger, bør anses som innskudd eller 
andre midler som skal tilbakebetales i henhold til 
direktiv 2006/48/EF. Innløsning bør være mulig til enhver 
tid, til pariverdi og uten noen mulighet til å avtale et 
minstebeløp for innløsning. Innløsning bør generelt skje 
uten vederlag. I tilfeller som er fastsatt i dette direktiv, 
bør det imidlertid være mulig å kreve et forholdsmessig 
og kostnadsbasert gebyr, uten at dette berører nasjonal 
skatte- eller sosiallovgivning eller eventuelle forpliktelser 
som er pålagt utstederen av elektroniske penger i henhold 
til relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk 
eller nasjonal lovgivning, f.eks. regler for bekjemping 
av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 
handlinger rettet mot å fryse midler eller andre særskilte 
tiltak knyttet til forebygging og etterforskning av 
kriminalitet.
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19) Innehavere av elektroniske penger bør ha adgang til 
utenrettslige framgangsmåter for klagebehandling og 
tvisteløsning. Avdeling IV kapittel 5 i direktiv 2007/64/
EF bør derfor få tilsvarende anvendelse i forbindelse 
med dette direktiv, uten at det berører bestemmelsene i 
dette direktiv. En henvisning til «betalingstjenesteyter» i 
direktiv 2007/64/EF skal derfor forstås som en henvisning 
til utsteder av elektroniske penger; en henvisning til 
«betalingstjenestebruker» skal forstås som en henvisning 
til innehaver av elektroniske penger; og en henvisning til 
avdeling III og IV i direktiv 2007/64/EF skal forstås som 
en henvisning til avdeling III i dette direktiv.

20) 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 gitt Kommisjonen(1).

21) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å vedta 
gjennomføringsbestemmelser for å ta hensyn til inflasjonen 
eller den teknologiske utviklingen og markedsutviklingen 
samt for å sikre en ensartet anvendelse av unntakene i 
dette direktiv. Ettersom slike tiltak er allmenne og har som 
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 
direktiv eller å utfylle det med nye ikke-grunnleggende 
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

22) Det er nødvendig å kontrollere at dette direktiv fungerer 
effektivt. Kommisjonen bør derfor pålegges å utarbeide 
en rapport tre år etter fristen for innarbeiding av 
dette direktiv. Medlemsstatene bør gi Kommisjonen 
opplysninger om anvendelsen av noen av bestemmelsene 
i dette direktiv.

23) Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å 
opprette overgangsordninger for å sikre at e-pengeforetak 
som har startet sin virksomhet i samsvar med nasjonal 
lovgivning om innarbeiding av direktiv 2000/46/EF, kan 
fortsette denne virksomheten i den berørte medlemsstat 
i et visst tidsrom. Tidsrommet bør være lenger for 
e-pengeforetak som har vært omfattet av unntaket i 
henhold til artikkel 8 i direktiv 2000/46/EF.

24) Ved dette direktiv innføres en ny definisjon av elektroniske 
penger som kan utstedes og omfattes av unntakene i 
artikkel 34 og 53 i direktiv 2007/64/EF. Den forenklede 
kundekontrollordningen for e-pengeforetak i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 
26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle 
system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme(2) bør derfor endres tilsvarende.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

25) I henhold til direktiv 2006/48/EF anses e-pengeforetak 
som kredittinstitusjoner selv om de verken kan motta 
innskudd fra allmennheten eller yte kreditt fra midler de 
mottar fra allmennheten. Med tanke på ordningen som 
innføres ved dette direktiv, er det hensiktsmessig å endre 
definisjonen av kredittinstitusjon i direktiv 2006/48/
EF for å sikre at e-pengeforetak ikke anses som 
kredittinstitusjoner. Kredittinstitusjoner bør imidlertid 
fortsatt ha tillatelse til å utstede elektroniske penger og 
utøve denne virksomheten i hele Fellesskapet, forutsatt 
at de gjøres til gjenstand for gjensidig anerkjennelse og 
for den omfattende tilsynsordningen som gjelder for dem 
i samsvar med Fellesskapets regelverk på bankområdet. 
For å opprettholde like konkurransevilkår bør 
kredittinstitusjoner alternativt kunne utøve slik virksomhet 
gjennom et datterforetak i samsvar med tilsynsordningen 
i dette direktiv istedenfor direktiv 2006/48/EF.

26) Bestemmelsene i dette direktiv erstatter alle tilsvarende 
bestemmelser i direktiv 2000/46/EF. Direktiv 2000/46/EF 
bør derfor endres.

27) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene fordi det krever 
harmonisering av en rekke ulike regler som er gjeldende 
i de ulike medlemsstatenes rettssystemer, og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå dette mål.

28) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1. I dette direktiv fastsettes regler for utøvelse av 
virksomhet som utsteder av elektroniske penger, som pålegger 
medlemsstatene å anerkjenne følgende kategorier av utstedere 
av elektroniske penger:

(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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a) kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 i 
direktiv 2006/48/EF, herunder, i samsvar med nasjonal 
lovgivning, en filial av disse i henhold til artikkel 4 nr. 3 i 
nevnte direktiv når en slik filial er etablert i Fellesskapet og 
hovedkontoret er etablert utenfor Fellesskapet, i samsvar 
med artikkel 38 i nevnte direktiv,

b) e-pengeforetak som definert i artikkel 2 nr. 1 i dette direktiv, 
herunder, i samsvar med artikkel 8 i dette direktiv og med 
nasjonal lovgivning, en filial av disse når en slik filial er 
etablert i Fellesskapet og hovedkontoret er etablert utenfor 
Fellesskapet,

c) postgirokontorer som i henhold til nasjonal lovgivning har 
rett til å utstede elektroniske penger,

d) Den europeiske sentralbank og nasjonale sentralbanker 
når disse ikke opptrer som monetær myndighet eller annen 
offentlig myndighet, og

e) medlemsstatene eller deres regionale eller lokale 
myndigheter når disse ikke opptrer som offentlige 
myndigheter.

2. I avdeling II i dette direktiv fastsettes reglene for adgang 
til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak.

3. Medlemsstatene kan gi unntak fra anvendelsen av alle 
eller deler av bestemmelsene i avdeling II i dette direktiv til 
foretak som er nevnt i artikkel 2 i direktiv 2006/48/EF, med 
unntak av foretakene som er nevnt i første og annet strekpunkt 
i nevnte artikkel.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på økonomiske verdier 
som er lagret i betalingsinstrumenter som er omfattet av unntak 
som angitt i artikkel 3 bokstav k) i direktiv 2007/64/EF.

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på økonomiske verdier 
som brukes til å utføre betalingstransaksjoner som angitt i 
artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2007/64/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

1. «e-pengeforetak» en juridisk person som har fått tillatelse i 
henhold til avdeling II til å utstede elektroniske penger,

2. «elektroniske penger» elektronisk, herunder magnetisk, 
lagret økonomisk verdi i form av en fordring på utstederen, 
som utstedes ved mottak av midler for det formål å foreta 
betalingstransaksjoner som definert i artikkel 4 nr. 5 i 
direktiv 2007/64/EF, og som godtas av en annen fysisk 
eller juridisk person enn utstederen av elektroniske penger,

3. «utsteder av elektroniske penger» enheter nevnt i artikkel 1 
nr. 1, foretak som omfattes av unntaket i artikkel 1 nr. 3, 
og juridiske personer som omfattes av et av unntakene i 
artikkel 9,

4. «gjennomsnittlig utestående elektroniske penger» 
gjennomsnittet av det samlede beløpet av finansielle 
forpliktelser knyttet til elektroniske penger som er i omløp 
ved utgangen av hver kalenderdag i de foregående seks 
kalendermånedene, beregnet den første kalenderdag i hver 
kalendermåned og anvendt for denne kalendermåneden.

AVDELING II

VILKÅR FOR Å STARTE OG UTØVE VIRKSOMHET 
SOM E-PENGEFORETAK OG FOR TILSYN MED SLIK 

VIRKSOMHET

Artikkel 3

Allmenne tilsynsregler

1. Med forbehold for dette direktiv får artikkel 5 
og artikkel 10–15, artikkel 17 nr. 7 og artikkel 18–25 i 
direktiv 2007/64/EF tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak.

2. E-pengeforetak skal på forhånd underrette vedkommende 
myndigheter om enhver vesentlig endring i tiltak som treffes 
for å sikre midlene som er mottatt som vederlag for utstedte 
elektroniske penger.

3. Enhver fysisk eller juridisk person som har besluttet å 
direkte eller indirekte erverve eller avhende en kvalifiserende 
eierandel i henhold til artikkel 4 nr. 11 i direktiv 2006/48/EF i et 
e-pengeforetak, eller å direkte eller indirekte øke eller redusere 
en slik kvalifiserende eierandel med den følge at andelen av 
kapitalen eller stemmerettene når, overstiger eller faller under 
20 %, 30 % eller 50 %, eller at e-pengeforetaket blir eller 
opphører å være vedkommendes datterforetak, skal på forhånd 
underrette vedkommende myndigheter om at de vil foreta slikt 
erverv eller slik avhending, økning eller reduksjon.

Den aktuelle erververen skal oversende til vedkommende 
myndighet opplysninger som angir størrelsen på den aktuelle 
eierandelen og relevante opplysninger nevnt i artikkel 19a nr. 4 
i direktiv 2006/48/EF.

I de tilfeller der innflytelsen til personer nevnt i annet ledd 
kan være til skade for en aktsom og forsvarlig forvaltning av 
foretaket, skal vedkommende myndigheter motsette seg dette 
eller treffe andre egnede tiltak for å bringe denne situasjonen 
til opphør. Slike tiltak kan omfatte påbud, sanksjoner 
overfor styremedlemmer og ledelsen eller suspensjon av 
de stemmeretter som er knyttet til aksjene til vedkommende 
aksjeeiere eller deltakere.
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Lignende tiltak skal anvendes overfor fysiske eller juridiske 
personer som ikke overholder plikten til forutgående 
underretning fastsatt i dette nummer.

Dersom en andel blir ervervet til tross for at vedkommende 
myndigheter har motsatt seg det, skal disse myndighetene, 
uavhengig av andre sanksjoner, enten sørge for at erververens 
stemmeretter blir suspendert, eller at de avgitte stemmene 
kjennes ugyldige eller kan annulleres.

Medlemsstatene kan gi unntak fra eller tillate at deres 
vedkommende myndigheter gir unntak fra anvendelsen av 
hele eller deler av forpliktelsene i henhold til dette nummer 
for e-pengeforetak som utøver én eller flere av virksomhetene 
oppført i artikkel 6 nr. 1 bokstav e).

4. Medlemsstatene skal tillate at e-pengeforetak distribuerer 
og innløser elektroniske penger via fysiske eller juridiske 
personer som opptrer på deres vegne. Dersom e-pengeforetaket 
ønsker å distribuere elektroniske penger i en annen medlemsstat 
ved å engasjere en fysisk eller juridisk person, skal det følge 
framgangsmåten i artikkel 25 i direktiv 2007/64/EF.

5. Uten hensyn til nr. 4 skal e-pengeforetak ikke utstede 
elektroniske penger via agenter. E-pengeforetak skal kunne yte 
betalingstjenester nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) via agenter 
bare dersom vilkårene i artikkel 17 i direktiv 2007/64/EF er 
oppfylt.

Artikkel 4

Startkapital

Medlemsstatene skal kreve at e-pengeforetak på det tidspunkt 
de får tillatelse har en startkapital på minst 350 000 euro, 
bestående av de poster som er definert i artikkel 57 bokstav a) 
og b) i direktiv 2006/48/EF.

Artikkel 5

Ansvarlig kapital

1. E-pengeforetakenes ansvarlige kapital, som definert i 
artikkel 57–61, 63, 64 og 66 i direktiv 2006/48/EF, kan ikke 
være mindre enn det høyeste av de beløp som kreves i henhold 
til henholdsvis artikkel 2–5 eller artikkel 4 i dette direktiv.

2. For virksomhet nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) som 
ikke er knyttet til utstedelse av elektroniske penger, skal 
kravene til ansvarlig kapital som stilles til et e-pengeforetak, 
beregnes i samsvar med en av de tre metodene (A, B eller 
C) som er fastsatt i artikkel 8 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/64/
EF. Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal 
lovgivning bestemme hvilken metode som er best egnet.

For utøvelse av virksomhet som utsteder av elektroniske 
penger skal kravene til ansvarlig kapital som stilles til et 

e-pengeforetak, beregnes i samsvar med metode D i nr. 3.

E-pengeforetak skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som 
minst tilsvarer summen av de krav som er nevnt i første og 
annet ledd.

3. Metode D: Den ansvarlige kapitalen til et e-pengeforetak 
skal for virksomhet som utsteder av elektroniske penger være 
lik minst 2 % av gjennomsnittlig utestående elektroniske 
penger.

4. Når et e-pengeforetak utøver en virksomhet nevnt i 
artikkel 6 nr. 1 bokstav a) som ikke er knyttet til utstedelse 
av elektroniske penger, eller en virksomhet nevnt i 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b)–e), og det samlede beløpet for 
utestående elektroniske penger ikke er kjent på forhånd, skal 
vedkommende myndigheter tillate at e-pengeforetak beregner 
kravene til ansvarlig kapital på grunnlag av en representativ 
andel som forventes å bli anvendt til utstedelse av elektroniske 
penger, forutsatt at det er mulig å foreta en rimelig beregning 
av en slik representativ andel ut fra historiske data på en måte 
som er tilfredsstillende for vedkommende myndigheter. Når 
et e-pengeforetak ikke har utøvd sin virksomhet tilstrekkelig 
lenge, skal kravene til ansvarlig kapital for dette foretaket 
beregnes på grunnlag av utestående elektroniske penger slik 
de beregnes i foretakenes forretningsplan, med forbehold 
for eventuelle endringer i denne planen som vedkommende 
myndigheter har krevd.

5. Vedkommende myndigheter kan, på grunnlag av 
en vurdering av foretakenes risikohåndteringsprosesser, 
tapsrisikodatabaser og internkontrollordninger kreve, at 
e-pengeforetak har en ansvarlig kapital som er opptil 20 % 
høyere enn det beløp som ville blitt resultatet ved anvendelsen 
av metoden valgt i samsvar med nr. 2, eller tillate at 
e-pengeforetaket har en ansvarlig kapital som er opptil 20 % 
lavere enn det beløp som ville blitt resultatet ved anvendelsen 
av metoden valgt i samsvar med nr. 2.

6. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
forhindre flere gangers anvendelse av poster som kan benyttes 
som ansvarlig kapital,

a) når et e-pengeforetak tilhører samme konsern som et annet 
e-pengeforetak, en kredittinstitusjon, en betalingsinstitusjon, 
et verdipapirforetak, et kapitalforvaltningsselskap eller et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak,

b) når et e-pengeforetak utøver annen virksomhet enn 
utstedelse av elektroniske penger.

7. Når vilkårene fastsatt i artikkel 69 i direktiv 2006/48/
EF er oppfylt, kan medlemsstatene eller deres vedkommende 
myndigheter velge å ikke anvende nr. 2 og 3 i denne 
artikkel på e-pengeforetak som er omfattet av tilsynet på 
konsolidert grunnlag av morkredittinstitusjoner i henhold til 
direktiv 2006/48/EF.
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Artikkel 6

Virksomheter

1. I tillegg til utstedelse av elektroniske penger skal 
e-pengeforetak ha tillatelse til å utøve følgende virksomhet:

a) yting av betalingstjenester oppført i vedlegget til 
direktiv 2007/64/EF,

b) yting av kreditt knyttet til betalingstjenester nevnt i nr. 4, 
5 eller 7 i vedlegget til direktiv 2007/64/EF, forutsatt at 
vilkårene fastsatt i artikkel 16 nr. 3 og 5 i nevnte direktiv er 
oppfylt,

c) yting av driftstjenester og tilleggstjenester med nær 
tilknytning til utstedelse av elektroniske penger eller til 
ytingen av betalingstjenester nevnt i bokstav a),

d) drift av betalingssystemer som definert i artikkel 4 nr. 6 
i direktiv 2007/64/EF, uten at det berører direktivets 
artikkel 28,

e) annen forretningsvirksomhet enn utstedelse av elektroniske 
penger, idet det tas hensyn til gjeldende fellesskapsrett og 
nasjonal lovgivning.

Kreditt nevnt i nr. 1 bokstav b) skal ikke ytes fra midlene som 
er mottatt som vederlag for elektroniske penger og innehas i 
samsvar med artikkel 7 nr. 1.

2. E-pengeforetak skal ikke motta innskudd eller andre 
midler som skal tilbakebetales i henhold til artikkel 5 i 
direktiv 2006/48/EF.

3. Eventuelle midler som e-pengeforetakene mottar fra en 
innehaver av elektroniske penger, skal umiddelbart veksles 
til elektroniske penger. Slike midler skal verken anses som 
innskudd eller som andre tilbakebetalingspliktige midler mottatt 
fra allmennheten i henhold til artikkel 5 i direktiv 2006/48/EF.

4. Artikkel 16 nr. 2 og 4 i direktiv 2007/64/EF kommer 
til anvendelse på midler som er mottatt for virksomhet nevnt 
i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel og som ikke er knyttet til 
virksomhet som utsteder av elektroniske penger.

Artikkel 7

Krav til sikring av midler

1. Medlemsstatene skal kreve at et e-pengeforetak sikrer 
midler den har mottatt som vederlag for utstedte elektroniske 
penger, i samsvar med artikkel 9 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/64/
EF. Det er ikke nødvendig å sikre midler mottatt i form av 
betaling ved bruk av et betalingsmiddel, før de krediteres 
e-pengeforetakets betalingskonto eller på annen måte gjøres 
tilgjengelig for e-pengeforetaket, eventuelt i samsvar med 
gjennomføringsfristene fastsatt i direktiv 2007/64/EF. Slike 
midler skal uansett sikres senest fem virkedager, som definert 
i artikkel 4 nr. 27 i nevnte direktiv, etter utstedelsen av 
elektroniske penger.

2. Ved anvendelse av nr. 1 menes med sikre eiendeler med 
lav risiko aktivaposter som omfattes av en av kategoriene 
i tabell 1 i nr. 14 i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks 
og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(1), og som 
omfattes av et kapitalkrav for særlig risiko på høyst 1,6 %, 
men andre kvalifiserende poster som definert i nr. 15 i nevnte 
vedlegg, omfattes ikke.

Ved anvendelse av nr. 1 menes med sikre eiendeler med lav 
risiko også enheter i et foretak for kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer (UCITS) som investerer bare i 
eiendeler som angitt i første ledd.

Under særlige omstendigheter og i behørig begrunnede tilfeller 
kan vedkommende myndigheter på grunnlag av en vurdering 
av sikkerheten, løpetiden, verdien eller andre risikofaktorer ved 
eiendelene som angitt i første og annet ledd, avgjøre hvilke av 
eiendelene som ikke utgjør sikre eiendeler med lav risiko ved 
anvendelse av nr. 1.

3. Artikkel 9 i direktiv 2007/64/EF får anvendelse for 
e-pengeforetak som driver virksomhet nevnt i artikkel 6 nr. 1 
bokstav a) i dette direktiv som ikke er knyttet til virksomhet 
som utsteder av elektroniske penger.

4. Ved anvendelse av nr. 1 og 3 kan medlemsstatene i 
samsvar med nasjonal lovgivning avgjøre hvilken metode 
e-pengeforetakene skal bruke for å sikre midler.

Artikkel 8

Forbindelser med tredjestater

1. Når filialer av e-pengeforetak med hovedkontor 
utenfor Fellesskapet starter eller utøver sin virksomhet, 
skal medlemsstatene ikke anvende bestemmelser som fører 
til gunstigere behandling enn behandlingen som gis et 
e-pengeforetak med hovedkontor i Fellesskapet.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen 
om alle tillatelser som gis til filialer av e-pengeforetak med 
hovedkontor utenfor Fellesskapet.

3. Uten at det berører nr. 1 kan Fellesskapet gjennom 
avtaler med én eller flere tredjestater samtykke i å anvende 
bestemmelser som gir filialer av et e-pengeforetak med 
hovedkontor utenfor Fellesskapet, samme behandling i hele 
Fellesskapet.

Artikkel 9

Frivillige unntak

1. Medlemsstatene kan gi unntak fra eller tillate at deres 
vedkommende myndigheter gir unntak fra anvendelsen av 
hele eller deler av framgangsmåtene og vilkårene fastsatt i 
artikkel 3, 4, 5 og 7 i dette direktiv, unntatt artikkel 20, 22, 23 
og 24 i direktiv 2007/64/EF, og tillate at juridiske personer 
oppføres i registeret over e-pengeforetak forutsatt at følgende 
krav er oppfylt:

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
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a) den samlede forretningsvirksomheten medfører 
gjennomsnittlig utestående elektroniske penger som 
ikke overstiger en grense fastsatt av medlemsstaten, men 
som under ingen omstendighet beløper seg til mer enn 
5 000 000 euro, og

b) ingen av de fysiske personene som har ansvar for ledelsen 
eller driften av virksomheten, er dømt for straffbare forhold 
i tilknytning til hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme eller andre økonomiske forbrytelser.

Når et e-pengeforetak utøver en virksomhet nevnt i artikkel 6 
nr. 1 bokstav a) som ikke er knyttet til utstedelse av elektroniske 
penger, eller en virksomhet nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b)–
e), og det samlede beløpet for utestående elektroniske penger 
ikke er kjent på forhånd, skal vedkommende myndigheter 
tillate at dette e-pengeforetaket anvender bokstav a) i første 
ledd på grunnlag av en representativ andel som forventes å bli 
anvendt til utstedelse av elektroniske penger, forutsatt at det 
er mulig å foreta en rimelig beregning av en slik representativ 
andel ut fra historiske data på en måte som er tilfredsstillende 
for vedkommende myndigheter. Når et e-pengeforetak ikke 
har utøvd sin virksomhet tilstrekkelig lenge, skal dette kravet 
vurderes på grunnlag av beregnede utestående elektroniske 
penger slik de framgår av dets forretningsplan, med forbehold 
for eventuelle endringer i denne planen som vedkommende 
myndigheter har krevd.

Medlemsstatene kan også kreve at de frivillige unntakene 
i henhold til denne artikkel skal omfattes av et tilleggskrav 
om et høyeste beløp som kan lagres på forbrukerens 
betalingsinstrument eller betalingskonto, der de elektroniske 
pengene lagres.

En juridisk person som er registrert i samsvar med dette 
nummer, kan yte betalingstjenester som ikke er knyttet til 
elektroniske penger utstedt i samsvar med denne artikkel, bare 
dersom vilkårene i artikkel 26 i direktiv 2007/64/EC er oppfylt.

2. En juridisk person som er registrert i samsvar med nr. 1, 
skal ha sitt hovedkontor i den medlemsstat der vedkommende 
faktisk utøver sin virksomhet.

3. En juridisk person som er registrert i samsvar med nr. 1, 
skal behandles som et e-pengeforetak. Artikkel 10 nr. 9 og 
artikkel 25 i direktiv 2007/64/EF får imidlertid ikke anvendelse 
på vedkommende.

4. Medlemsstatene kan bestemme at en juridisk person 
som er registrert i samsvar med nr. 1, bare kan utøve noen av 
virksomhetene oppført i artikkel 6 nr. 1.

5. En juridisk person nevnt i nr. 1 skal

a) underrette vedkommende myndigheter om eventuelle 
endringer i vedkommendes situasjon som er relevante for 
vilkårene angitt i nr. 1, og

b) minst én gang i året, på et tidspunkt som fastsettes av 
vedkommende myndigheter, framlegge rapport om 
gjennomsnittlig utestående elektroniske penger.

6. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at den berørte juridiske person, når vilkårene fastsatt i 
nr. 1, 2 og 4 ikke lenger er oppfylt, søker om tillatelse innen 
30 kalenderdager i samsvar med artikkel 3. En slik person som 
ikke har søkt om tillatelse innen nevnte tidsrom, skal i samsvar 
med artikkel 10 forbys å utstede elektroniske penger.

7. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende 
myndigheter har tilstrekkelig myndighet til å kontrollere at 
kravene i denne artikkel til enhver tid er oppfylt.

8. Denne artikkel får ikke anvendelse med hensyn 
til bestemmelsene i direktiv 2005/60/EF eller nasjonale 
bestemmelser mot hvitvasking av penger.

9. Dersom en medlemsstat benytter seg av unntaket i nr. 1, 
skal den underrette Kommisjonen om dette innen 30. april 2011. 
Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
alle senere endringer. I tillegg skal medlemsstaten underrette 
Kommisjonen om antallet juridiske personer som er berørt, og 
hvert år om det samlede beløpet for utestående elektroniske 
penger utstedt per 31. desember i hvert kalenderår, som 
omhandlet i nr. 1.

AVDELING III

UTSTEDELSE OG INNLØSNING AV ELEKTRONISKE 
PENGER

Artikkel 10

Forbud mot å utstede elektroniske penger

Med forbehold for artikkel 18 skal medlemsstatene forby 
at fysiske eller juridiske personer som ikke er utstedere av 
elektroniske penger, utsteder elektroniske penger.

Artikkel 11

Utstedelse og innløsning

1. Medlemsstatene skal sikre at utstedere av elektroniske 
penger utsteder elektroniske penger til pariverdi når midler 
mottas.

2. Medlemsstatene skal sikre at utstedere av elektroniske 
penger på anmodning fra innehaveren av elektroniske penger 
når som helst og til pariverdi innløser den økonomiske verdien 
av de elektroniske pengene.

3. Kontrakten mellom utstederen av elektroniske penger 
og innehaveren av elektroniske penger skal klart og tydelig 
angi vilkårene for innløsning, herunder eventuelle tilknyttede 
gebyrer, og innehaveren av elektroniske penger skal underrettes 
om disse vilkårene før vedkommende blir bundet av en kontrakt 
eller et tilbud.
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4. Det kan kreves gebyr for en innløsning bare dersom det er 
angitt i kontrakten i samsvar med nr. 3, og bare i et av følgende 
tilfeller:

a) dersom innløsning kreves før kontrakten utløper,

b) dersom kontrakten inneholder et utløpstidspunkt og 
innehaveren av elektroniske penger avslutter kontrakten 
før dette tidspunkt, eller

c) dersom innløsning kreves mer enn ett år etter at kontrakten 
utløper.

Et eventuelt gebyr skal stå i forhold til og tilsvare de faktiske 
kostnadene som påløper for utstederen av elektroniske penger.

5. Dersom innløsning kreves før kontrakten utløper, kan 
innehaveren av elektroniske penger kreve at noen av eller alle 
de elektroniske pengene innløses.

6. Dersom innehaveren av elektroniske penger krever 
innløsning inntil ett år etter at kontrakten utløper

a) skal hele den økonomiske verdien av vedkommendes 
elektroniske penger innløses, eller

b)  dersom et e-pengeforetak utøver én eller flere av 
virksomhetene oppført i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) og det 
ikke er kjent på forhånd hvilken andel av midlene som 
skal brukes som elektroniske penger, skal alle midler 
som innehaveren av elektroniske penger har anmodet om, 
innløses.

7. Uten hensyn til nr. 4, 5 og 6 skal innløsningsretten for 
en person, bortsett fra en forbruker, som godtar elektroniske 
penger, fastsettes i kontrakten mellom utstederen av 
elektroniske penger og vedkommende person.

Artikkel 12

Forbud mot renter

Medlemsstatene skal forby at det gis renter eller andre fordeler 
knyttet til det tidsrom innehaveren av elektroniske penger 
innehar elektroniske penger.

Artikkel 13

Utenrettslige framgangsmåter for klagebehandling og 
tvisteløsning

Med forbehold for dette direktiv får avdeling IV kapittel 5 i 
direktiv 2007/64/EF tilsvarende anvendelse på utstedere av 
elektroniske penger med hensyn til deres forpliktelser i henhold 
til denne avdeling.

AVDELING IV

SLUTTBESTEMMELSER OG 
GJENNOMFØRINGSTILTAK

Artikkel 14

Gjennomføringstiltak

1. Kommisjonen kan vedta tiltak som er nødvendige for 
å ajourføre bestemmelsene i dette direktiv med sikte på å ta 
hensyn til inflasjonen eller den teknologiske utviklingen og 
markedsutviklingen. Disse tiltakene, som har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll omhandlet i artikkel 15 nr. 2.

2. Kommisjonen skal vedta tiltak for å sikre ensartet 
anvendelse av unntakene nevnt i artikkel 1 nr. 4 og 5. Disse 
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 15 nr. 
2.

Artikkel 15

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av betalingskomiteen som er 
nedsatt i samsvar med artikkel 85 i direktiv 2007/64/EF.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 16

Full harmonisering

1. Uten at det berører artikkel 1 nr. 3, artikkel 3 nr. 3 sjette 
ledd, artikkel 5 nr. 7, artikkel 7 nr. 4, artikkel 9 og artikkel 18 
nr. 2, og i den utstrekning dette direktiv omfatter bestemmelser 
om harmonisering, skal medlemsstatene ikke beholde eller 
innføre andre bestemmelser enn de som er fastsatt i dette 
direktiv.

2. Medlemsstatene skal sikre at en utsteder av elektroniske 
penger ikke fraviker de bestemmelser i nasjonal lovgivning 
som gjennomfører eller som tilsvarer bestemmelsene i dette 
direktiv, til skade for en innehaver av elektroniske penger, 
bortsett fra der dette uttrykkelig er tillatt.

Artikkel 17

Gjennomgåelse

Senest 1. november 2012 skal Kommisjonen legge fram for 
Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Den europeiske sentralbank en rapport om 
gjennomføringen og virkningen av dette direktiv, særlig om 
anvendelsen av tilsynskrav for e-pengeforetak, eventuelt 
sammen med et forslag til revisjon.

Artikkel 18

Overgangsbestemmelser

1. Medlemsstatene skal tillate at e-pengeforetak som før 
30. april 2011 har startet virksomhet i samsvar med nasjonal 
lovgivning om innarbeiding av direktiv 2000/46/EF i den 
medlemsstat der de har sitt hovedkontor, fortsetter denne 
virksomheten i denne eller andre medlemsstater i samsvar 
med ordningen med gjensidig anerkjennelse som angis i 
direktiv 2000/46/EF, uten å måtte søke om tillatelse i samsvar 
med artikkel 3 i dette direktiv eller uten krav om overholdelse 
av andre bestemmelser fastsatt eller nevnt i avdeling II i dette 
direktiv.
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Medlemsstatene skal kreve at slike e-pengeforetak oversender 
alle relevante opplysninger til vedkommende myndigheter 
slik at sistnevnte senest 30. oktober 2011 kan vurdere om 
e-pengeforetakene oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv 
og, dersom dette ikke er tilfelle, hvilke tiltak som må treffes 
for å sikre oppfyllelse, eller om det er på sin plass å trekke 
tillatelsen tilbake.

E-pengeforetak som oppfyller kravene, skal få tillatelse, 
oppføres i registeret og pålegges å oppfylle kravene i 
avdeling II. Dersom e-pengeforetak ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv senest 30. oktober 2011, skal de forbys å 
utstede elektroniske penger.

2. Medlemsstatene kan bestemme at et e-pengeforetak 
automatisk skal få tillatelse og oppføres i registeret omhandlet 
i artikkel 3 dersom vedkommende myndigheter allerede har 
dokumentasjon på at det berørte e-pengeforetaket oppfyller 
kravene fastsatt i artikkel 3, 4 og 5. Vedkommende myndigheter 
skal underrette de berørte e-pengeforetakene før tillatelsen gis.

3. Medlemsstatene skal tillate at e-pengeforetak som før 
30. april 2011 har startet virksomhet i samsvar med nasjonal 
lovgivning om innarbeiding av artikkel 8 i direktiv 2000/46/
EF, kan fortsette denne virksomheten i den berørte medlemsstat 
i samsvar med direktiv 2000/46/EF til 30. april 2012, uten at 
de må søke om tillatelse i henhold til artikkel 3 i dette direktiv 
eller krav om at de må overholde de andre bestemmelsene 
fastsatt eller nevnt i avdeling II i dette direktiv. E-pengeforetak 
som i løpet av nevnte tidsrom verken har fått innvilget tillatelse 
eller unntak i henhold til artikkel 9 i dette direktiv, skal forbys 
å utstede elektroniske penger.

Artikkel 19

Endringer av direktiv 2005/60/EF

I direktiv 2005/60/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a) andre foretak enn kredittinstitusjoner som utfører en 
eller flere typer virksomhet som er oppført i nr. 2–12 
og nr. 14 og 15 i vedlegg I til direktiv 2006/48/EF, 
herunder virksomhet som vekslekontorer («bureaux de 
change»),»

2. Artikkel 11 nr. 5 bokstav d) skal lyde:

«d) elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 
16. september 2009 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn med slik 
virksomhet(1) dersom det høyeste beløp som er lagret 
elektronisk i innretningen, i de tilfeller der det ikke er 
mulig å lagre mer, ikke overstiger 250 euro, eller dersom 

det, i de tilfeller der det er mulig å lagre mer, i løpet 
av et kalenderår kan gjennomføres transaksjoner til et 
samlet beløp på høyst 2500 euro, unntatt når et beløp 
på 1000 euro eller mer innløses i samme kalenderår 
på anmodning fra innehaveren av elektroniske penger 
i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2009/110/EF. 
Med hensyn til nasjonale betalingstransaksjoner kan 
medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter 
øke beløpet på 250 euro som nevnt i dette nummer, til 
høyst 500 euro.

_______________
(1) EUT L 267 av 10.10.2009, s. 7.»

Artikkel 20

Endringer av direktiv 2006/48/EF

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  «kredittinstitusjon» et foretak hvis virksomhet 
består i å motta fra allmennheten innskudd eller 
andre midler som skal tilbakebetales, og å yte 
kreditt for egen regning,».

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. «finansinstitusjon» et foretak som ikke er en 
kredittinstitusjon, og hvis hovedvirksomhet 
består i å erverve eierandeler eller utøve én eller 
flere av de former for virksomhet som er nevnt i 
nr. 2–12 og 15 i vedlegg I,».

2. I vedlegg I skal nytt nr. 15 lyde:

«15. Utstedelse av elektroniske penger.»

Artikkel 21

Oppheving

Direktiv 2000/46/EF oppheves med virkning fra 30. april 2011, 
uten at det berører artikkel 18 nr. 1 og 3 i dette direktiv.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 22

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2011 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 30. april 2011.
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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 blir vedtatt på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 23

Ikrafttredelse

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

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Overdreven risikotaking i finanssektoren, særlig blant 
banker og verdipapirforetak, har ført til konkurser 
blant finansforetak og store systemiske problemer i 
medlemsstatene og globalt. Problemene har spredt seg til 
andre sektorer og påført samfunnet store kostnader.

2) Selv om de ikke var hovedårsaken til finanskrisen i 2007 
og 2008, er det utbredt enighet om at uhensiktsmessige 
godtgjøringsordninger i finanssektoren også bidro til 
overdreven risikotaking og dermed til betydelige tap i 
større finansforetak.

3) Godtgjøringsordningene i en stor del av finansnæringen 
har vært i strid med effektiv og forsvarlig risikohåndtering. 
Ordningene har i stor grad belønnet kortsiktig gevinst 
og stimulert medarbeidere til å utøve virksomhet med 
urimelig høy risiko, som gir høyere inntekt på kort sikt, 
men utsetter finansforetakene for potensielt større tap på 
lang sikt.

4) Dersom risikohåndterings- og kontrollordningene 
hadde vært solide og svært effektive, burde 
godtgjøringsordningenes stimulering av risikotaking 
i prinsippet vært forenlig med finansforetakets 
risikotoleranse. Risikohåndterings- og kontrollordninger 
har imidlertid sine begrensninger, og finanskrisen har vist

  at de ikke alltid kan demme opp for risikoer som skyldes 
uhensiktsmessige stimuleringstiltak, både fordi risikoene 
blir stadig mer komplekse, og fordi det er så mange 
forskjellige måter et foretak kan bli utsatt for risiko på. 
Et enkelt og funksjonelt skille mellom forretningsenheter 
og medarbeidere med ansvar for risikohåndterings- og 
kontrollordninger er derfor nødvendig, men ikke lenger 
tilstrekkelig.

5) Å opprette hensiktsmessige stimuleringstiltak innenfor 
rammen av selve godtgjøringssystemet bør redusere 
presset på risikohåndteringssystemene og øke 
sannsynligheten for at systemene blir effektive. Det er 
derfor nødvendig å fastsette prinsipper for en forsvarlig 
godtgjøringspolitikk.

6) Tatt i betraktning at konkurransen er hard i finanssektoren 
og at mange finansforetak driver virksomhet over 
landegrensene, er det viktig å sikre at prinsippene for en 
forsvarlig godtgjøringspolitikk anvendes enhetlig i alle 
medlemsstater. Det er imidlertid allmenn enighet om at 
dersom prinsipper for en forsvarlig godtgjøringspolitikk 
virkelig skal være effektive, må de gjennomføres på en 
ensartet måte over hele verden.

7) I sin melding «Driving European Recovery»(1) til Det 
europeiske råds vårmøte, presenterte Kommisjonen 
sin plan for å gjenopprette og opprettholde et stabilt og 
pålitelig finanssystem, og kunngjorde nærmere bestemt 
at den ville legge fram en ny rekommandasjon om 
godtgjøring i finanssektoren for å bedre risikohåndteringen 
i finansforetak og bringe stimulerende avlønningstiltak på 
linje med bærekraftige resultater.

8) Denne rekommandasjon inneholder generelle prinsipper 
for godtgjøringspolitikken i finanssektoren og bør få 
anvendelse på alle finansforetak som driver virksomhet i 
denne sektoren.

(1) KOM(2009) 114.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 30. april 2009

om godtgjøringspolitikk i finanssektoren

 (2009/384/EF)(*)

2015/EØS/49/53

_______________________
(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 15.5.2009, s. 22, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 20.
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9) De generelle prinsippene kan være mer relevante for noen 
kategorier av finansforetak enn andre, sett i lys av gjeldende 
regler og felles praksis i finansnæringen. Prinsippene 
bør få anvendelse parallelt med alt annet regelverk som 
gjelder for en bestemt del av finanssektoren. Særlig bør 
gebyrer og provisjoner som mellommenn og eksterne 
tjenesteytere mottar ved utsetting av virksomhet, ikke 
omfattes, ettersom godtgjøringspraksisen i forbindelse 
med slike gebyrer og provisjoner allerede delvis omfattes 
av bestemte rettsakter, særlig europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter(1) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 
om forsikringsformidling(2). Videre berører denne 
rekommandasjon, der det er relevant, ikke rettighetene til 
partene i arbeidslivet ved kollektive forhandlinger.

10) Med hensyn til finansforetak hvis verdipapirer opptas 
til notering på et regulert marked som definert i direktiv 
2004/39/EF i en eller flere medlemsstater, får denne 
rekommandasjon anvendelse i tillegg til og sammen 
med kommisjonsrekommandasjon 2004/913/EF av 
14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for 
godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte 
selskaper(3) og kommisjonsrekommandasjon 2009/385/
EF av 30. april 2009 om utfylling av rekommandasjon 
2004/913/EF og 2005/162/EF med hensyn til ordningen 
for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte 
selskaper(4).

11) Godtgjøringspolitikken i et bestemt finansforetak bør 
også knyttes til størrelsen på det berørte finansforetaket, 
samt til virksomhetens art og kompleksitet.

12) Det bør vedtas en risikobasert godtgjøringspolitikk som 
er forenlig med effektiv risikohåndtering, og som ikke 
innebærer urimelig stor risikoeksponering.

13) Godtgjøringspolitikken bør omfatte de personalkategorier 
hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 
finansforetakets risikoprofil. For å unngå stimuleringstiltak 
som oppmuntrer til overdreven risikotaking bør det 
vedtas særskilte ordninger for godtgjøring av nevnte 
personalkategorier.

14) Godtgjøringspolitikken bør ha som mål å skape en balanse 
mellom medarbeidernes personlige mål og det berørte 
finansforetakets langsiktige interesser. Vurderingen av de 
resultatavhengige delene av godtgjøringen bør gjøres på 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
(3) EUT L 385 av 29.12.2004, s. 55.
(4) Se EUT L 120 av 15.5.2009, s. 28.

grunnlag av det langsiktige resultatet og ta hensyn til de 
risikoer som er knyttet til resultatet. Resultatvurderingen 
bør gjøres i et flerårig perspektiv på f.eks. tre til fem 
år for å sikre at vurderingen gjøres på grunnlag av 
langsiktige resultater og at den faktiske utbetalingen av de 
resultatavhengige delene av godtgjøringen fordeles over 
foretakets forretningssyklus.

15) Finansforetak bør kunne kreve tilbakebetalt variable 
deler av godtgjøringen som er utbetalt på grunnlag av 
resultatopplysninger som senere viser seg å være åpenbart 
feilaktige.

16) Det bør være et generelt prinsipp at godtgjøring som 
utbetales i forbindelse med at en avtale sies opp før tiden, 
ikke må belønne manglende resultater. For medlemmer 
av ledelsen i børsnoterte finansforetak bør de særlige 
bestemmelsene om sluttvederlag ved fratredelse fastsatt 
i rekommandasjon 2009/385/EF få anvendelse.

17) For å sikre at godtgjøringspolitikken er forenlig med 
finansforetakets målsetninger, forretningsstrategi, 
verdier og langsiktige mål bør også andre faktorer 
enn de økonomiske resultatene tas i betraktning, 
f.eks. overholdelse av foretakets egne systemer og 
kontrollordninger samt de standarder som gjelder for 
forholdet til kunder og investorer.

18) Effektiv foretaksstyring er en nødvendig forutsetning for 
en forsvarlig godtgjøringspolitikk. Beslutningsprosessen 
med hensyn til et finansforetaks godtgjøringspolitikk 
bør være åpen internt og være utformet for å unngå 
interessekonflikter og for å sikre de berørte personenes 
uavhengighet.

19) Finansforetakets styrende organ bør ha det fulle 
ansvar for å fastsette godtgjøringspolitikken for hele 
foretaket og for å overvåke gjennomføringen av den. 
For å ha den nødvendige sakkunnskap til rådighet bør 
kontrollfunksjoner og eventuelt personalavdelinger og 
sakkyndige delta i prosessen. Kontrollfunksjonene bør 
dessuten også delta i utformingen av og tilsynet med 
gjennomføringen av godtgjøringspolitikken, og deres 
vederlag bør være av en slik størrelse at det er mulig å 
tiltrekke seg personer med nødvendig fagkunnskap og 
sikre deres uavhengighet fra forretningsenhetene de fører 
tilsyn med. Revisoren som foretar lovfestet revisjon, bør 
innenfor rammen av sine løpende rapporteringsplikter 
innberette svakheter i tilsynet med gjennomføringen av 
godtgjøringspolitikken til styret/kontrollorganet eller 
revisjonskomiteen.
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20) Sannsynligheten for at kontrollen med utformingen og 
gjennomføringen av godtgjøringspolitikken blir effektiv, 
er større dersom de berørte parter i finansforetaket, 
herunder eventuelle arbeidstakerrepresentanter, er 
godt informert om og engasjert i selve prosessen 
med å utarbeide og overvåke godtgjøringspolitikken. 
Finansforetakene bør derfor gjøre relevante opplysninger 
tilgjengelige for berørte parter.

21) Gjennomføringen av prinsippene fastsatt i denne 
rekommandasjon bør styrkes gjennom tilsyn på 
nasjonalt plan. Tilsynsorganets samlede vurdering av 
finansforetakets soliditet bør derfor omfatte en vurdering 
av om finansforetakets godtgjøringspolitikk følger 
prinsippene som er fastsatt i denne rekommandasjon.

22) Medlemsstatene bør sikre at de filialer av finansforetak 
med forretningskontor eller hovedkontor i en tredjestat 
som driver virksomhet på en medlemsstats territorium, 
omfattes av samme prinsipper for godtgjøringspolitikk 
som finansforetak med forretningskontor eller 
hovedkontor i en medlemsstat.

23) Denne rekommandasjon bør få anvendelse uten at 
det berører tiltak som medlemsstatene kan treffe med 
hensyn til godtgjøringspolitikk for finansforetak som får 
statsstøtte.

24) Når medlemsstatene melder om tiltak i samsvar med 
denne rekommandasjon, bør de klart angi hvilken frist 
finansforetakene har til å innføre en godtgjøringspolitikk 
som er i samsvar med prinsippene i denne 
rekommandasjon —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT I

Virkeområde og definisjoner

1. Virkeområde

1.1. Medlemsstatene bør sikre at prinsippene i avsnitt II, 
III og IV får anvendelse på alle finansforetak med 
forretningskontor eller hovedkontor på en medlemsstats 
territorium.

1.2. Medlemsstatene bør sikre at prinsippene i avsnitt II, III og 
IV får anvendelse på godtgjøring av de personalkategorier 
hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 
finansforetakets risikoprofil.

1.3.  Når medlemsstatene treffer tiltak for å sikre at 
finansforetak innarbeider prinsippene, skal de ta hensyn 
til de berørte finansforetakenes art, størrelse og særskilte 
virksomhetsområde.

1.4. Medlemsstatene bør anvende prinsippene i avsnitt II, III og 
IV på finansforetak på individuelt og konsolidert grunnlag. 
Prinsippene om en forsvarlig godtgjøringspolitikk bør 
på konsernnivå få anvendelse på morforetaket og dets 
datterforetak, herunder de som er etablert i finanssentre 
offshore.

1.5. Denne rekommandasjon får ikke anvendelse på gebyrer 
og provisjon som mellommenn og eksterne tjenesteytere 
mottar ved utsetting av virksomhet.

2 I denne rekommandasjon menes med

2.1. «finansforetak» et foretak som uavhengig av juridisk 
status eller lovregulering yrkesmessig utøver noen av 
følgende virksomheter:

a) mottak av innskudd og andre midler som skal 
tilbakebetales,

b) yting av investeringstjenester og/eller utøving 
av investeringsvirksomhet i henhold til direktiv  
2004/39/EF,

c) forsikring eller gjenforsikring,

d) forretningsvirksomhet som er beslektet med 
virksomhetene som er beskrevet i bokstav a)–c).

Finansforetak omfatter, men er ikke begrenset til, 
kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak, pensjonskasser og kollektive 
investeringsordninger.

2.2. «medlem av ledelsen» ethvert medlem av et finansforetaks 
styre, administrasjons- eller kontrollorgan.

2.3. «kontrollfunksjoner» risikohåndtering, internkontroll og 
lignende funksjoner i et finansforetak.

2.4. «variabel del av godtgjøring» en del av en godtgjøring 
som tildeles på grunnlag av resultatkriterier, herunder 
bonuser.
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AVSNITT II

Godtgjøringspolitikk

3. Generelt

3.1. Medlemsstatene bør sikre at finansforetak utarbeider, 
gjennomfører og opprettholder en godtgjøringspolitikk 
som er forenlig med og fremmer forsvarlig og effektiv 
risikohåndtering, og som ikke tilskynder overdreven 
risikotaking.

3.2. Godtgjøringspolitikken bør være i tråd med 
finansforetakets forretningsstrategi, målsetninger, verdier 
og langsiktige interesser, for eksempel bærekraftig 
utvikling, og være i samsvar med prinsippene for vern av 
kunder og investorer i forbindelse med tjenesteytingen.

4. Godtgjøringspolitikkens struktur

4.1. Dersom godtgjøringen omfatter en variabel del eller 
bonus, bør godtgjøringspolitikken struktureres på en 
måte som gir en hensiktsmessig balanse mellom faste og 
variable deler. Denne balansen kan variere fra medarbeider 
til medarbeider avhengig av markedsforholdene og 
den bestemte sammenhengen som finansforetaket 
driver virksomhet i. Medlemsstatene bør sikre at et 
finansforetaks godtgjøringspolitikk inneholder en øvre 
grense for den variable delen.

4.2. Den faste delen av godtgjøringen bør utgjøre en 
tilstrekkelig stor andel av den samlede godtgjøringen slik 
at finansforetaket kan anvende en fleksibel bonuspolitikk. 
Særlig bør finansforetaket helt eller delvis kunne 
holde tilbake bonuser dersom resultatkriteriene ikke er 
oppfylt av en bestemt person, forretningsenhet eller av 
finansforetaket. Finansforetaket bør også kunne holde 
tilbake bonuser dersom foretakets situasjon forverres 
betraktelig, særlig dersom forutsetningen om fortsatt drift 
ikke lenger er til stede.

4.3. Når det tildeles en større bonus, bør størstedelen av 
bonusen utsettes i en angitt minsteperiode. Størrelsen 
på den utsatte bonusen bør fastsettes på grunnlag av 
det samlede bonusbeløpet sett i forhold til den samlede 
godtgjøringen.

4.4. Den utsatte delen av bonusen bør tilsvare de faktiske 
risikoene forbundet med det resultatet bonusen gjelder, og 
kan bestå av aksjer, opsjoner, kontanter eller andre midler 
som utbetales først etter den angitte minsteperioden. 

Målinger av framtidige resultater som den utsatte delen er 
knyttet til, bør risikojusteres som beskrevet i nr. 5.

4.5. Godtgjøring som skal utbetales i henhold til avtale når en 
avtale sies opp før tiden, skal være knyttet til resultatene 
som er oppnådd over tid og ikke være utformet slik at de 
belønner manglende resultatoppnåelse.

4.6. Medlemsstatene bør sikre at et finansforetaks styre/
kontrollorgan kan kreve at medarbeidere helt eller delvis 
tilbakebetaler bonuser som er blitt utbetalt for resultater 
i henhold til opplysninger som senere viser seg å være 
åpenbart feilaktige.

4.7. Strukturen i godtgjøringspolitikken bør ajourføres over 
tid for å sikre at den utvikles i takt med endringer i 
finansforetakets situasjon.

5 Resultatmåling

5.1. Når godtgjøringen er resultatavhengig, bør det samlede 
godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag av en 
vurdering av den enkelte medarbeiders og den berørte 
forretningsenhets resultater og av finansforetakets 
samlede resultat.

5.2. Resultatvurderingen bør gjøres i et flerårig perspektiv for 
å sikre at vurderingen gjøres på grunnlag av langsiktige 
resultater og at den faktiske utbetalingen av bonuser 
fordeles over foretakets forretningssyklus.

5.3. I resultatmålingen som legges til grunn for bonuser eller 
bonusporteføljer, bør det tas høyde for de nåværende 
og framtidige risikoer som knytter seg til de gjeldende 
resultatene, og det bør tas hensyn til kapitalkostnadene og 
den nødvendige likviditet.

5.4. I vurderingen av den enkelte medarbeiders resultater 
bør det tas hensyn til ikke-økonomiske kriterier, som 
overholdelse av interne regler og framgangsmåter samt 
av de normer som gjelder for forholdet til kunder og 
investorer.

6. Styringsprinsipper

6.1. Godtgjøringspolitikken bør omfatte tiltak for å unngå 
interessekonflikter. Framgangsmåtene for å fastsette 
godtgjøring i finansforetaket bør være klare, dokumenterte 
og tillate internt innsyn.
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6.2. Foretakets styre/kontrollorgan bør fastsette godtgjøringen 
til lederne. Styret/kontrollorganet bør dessuten fastsette 
de grunnleggende prinsippene for godtgjøringspolitikken 
i finansforetaket og ha ansvaret for gjennomføringen av 
den.

6.3. Kontrollfunksjoner og eventuelt personavdelinger og 
eksterne sakkyndige bør også delta i utformingen av 
godtgjøringspolitikken.

6.4. Medlemmer av styret/kontrollorganet som er 
ansvarlige for godtgjøringspolitikken, medlemmer av 
lønnsutvalg og medarbeidere som deltar i utformingen 
og gjennomføringen av godtgjøringspolitikken, bør 
ha relevant sakkunnskap og være uavhengige av de 
forretningsenheter de fører tilsyn med, og dermed 
være i stand til å foreta en uavhengig vurdering av 
godtgjøringspolitikkens egnethet, herunder av dens 
betydning for risiko og risikohåndtering.

6.5. Uten at det berører styrets/kontrollorganets overordnede 
ansvar som omhandlet i nr. 6.2, bør kontrollfunksjonene 
minst hvert år foreta en sentral og selvstendig 
intern gjennomgåelse av om gjennomføringen av 
godtgjøringspolitikken er i samsvar med den politikk 
og de framgangsmåter som styret/kontrollorganet har 
fastsatt. Kontrollfunksjonene bør framlegge resultatene 
av denne gjennomgåelsen for styret/kontrollorganet.

6.6. Medarbeidere som deltar i kontrollvirksomhet bør være 
uavhengige av de forretningsenheter de fører tilsyn med, 
ha den nødvendige myndighet og bli avlønnet i forhold 
til måloppnåelsen for deres funksjon, uavhengig av 
resultatene til forretningsområdene de fører tilsyn med. 
Med hensyn til forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør 
særlig medarbeidere i aktuarfunksjoner og den ansvarlige 
aktuaren avlønnes i forhold til deres rolle i forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket og ikke i forhold til det 
berørte foretakets resultater.

6.7. De generelle prinsippene for godtgjøringspolitikken 
bør være tilgjengelig for medarbeiderne de berører. 
Medarbeiderne bør på forhånd underrettes om hvilke 
kriterier som skal styre deres godtgjøring samt 
om vurderingsprosessen. Vurderingsprosessen og 
godtgjøringspolitikken bør være veldokumentert og den 
enkelte berørte medarbeider bør ha innsyn i dem.

AVSNITT III

Opplysninger

7. Uten at det berører bestemmelser om fortrolighet 
og personvern skal relevante opplysninger om 

godtgjøringspolitikken omhandlet i avsnitt II, og 
eventuelle ajourføringer i forbindelse med endringer 
i politikken, offentliggjøres av finansforetaket på en 
måte som er tydelig og lett forståelig for de relevante 
berørte parter. Offentliggjøringen kan skje i form av en 
selvstendig erklæring om godtgjøringspolitikken, en 
redegjørelse i forbindelse med årsregnskaper eller på 
annen måte.

8. Følgende opplysninger bør offentliggjøres:

a) opplysninger om beslutningsprosessen som ligger 
til grunn for fastsettelsen av godtgjøringspolitikken, 
herunder eventuelt opplysninger om lønnsutvalgets 
sammensetning og mandat, navnet på den eksterne 
konsulenten som er blitt innleid med henblikk på 
å fastsette godtgjøringspolitikken og de relevante 
berørte parters rolle,

b) opplysninger om sammenhengen mellom lønn og 
resultater,

c) opplysninger om hvilke kriterier som legges til grunn 
for resultatmålinger og risikojusteringer,

d) opplysninger om hvilke resultatkriterier som legges 
til grunn for tildeling av rettigheter til aksjer, opsjoner 
eller variable deler av godtgjøringen,

e) de viktigste parametrene og begrunnelsen for 
eventuelle årlige bonusordninger og andre fordeler 
utover godtgjøring i kontanter.

9. Når medlemsstatene fastsetter omfanget av 
opplysningene som skal offentliggjøres, bør de ta hensyn 
til de berørte finansforetakenes art, størrelse og faktiske 
virksomhetsområde.

AVSNITT IV

Tilsyn

10. Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter 
tar hensyn til finansforetakets størrelse og til 
virksomhetens art og kompleksitet når de overvåker om 
prinsippene i avsnitt II og III følges.

11. Medlemsstatene bør sikre at finansforetak er i stand til 
å underrette sine vedkommende myndigheter om sin 
godtgjøringspolitikk i henhold til denne rekommandasjon, 
herunder om hvorvidt de overholder prinsippene fastsatt 
i denne rekommandasjon, i form av en erklæring om 
godtgjøringspolitikken som skal ajourføres når det er 
nødvendig.
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12. Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter kan anmode om og få tilgang til alle de 
opplysninger de trenger for å vurdere i hvilken grad prinsippene i avsnitt II og III blir fulgt.

AVSNITT V

Sluttbestemmelser

13. Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er nødvendige for å fremme anvendelsen av 
denne rekommandasjon innen 31. desember 2009, og underrette Kommisjonen om de tiltak som er 
truffet i samsvar med denne rekommandasjon, slik at Kommisjonen kan overvåke situasjonen nøye 
og på dette grunnlag vurdere behovet for eventuelle ytterligere tiltak.

14. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2009.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF av 24 september 2008 av 24. september 2008 om 
innlands transport av farlig gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 
artikkel 6 nr. 4), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt 
III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister 
over nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn 
til særlige nasjonale forhold. Disse listene bør ajourføres 
slik at de omfatter nye nasjonale unntak.

2) Av klarhetshensyn bør nevnte avsnitt erstattes.

3) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt 
ved direktiv 2008/68/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 30.3.2010, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 23.

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene oppført i vedlegget til denne beslutning gis 
adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget 
med hensyn til transport av farlig gods på deres territorium.

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling.

Artikkel 2

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 
i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2010.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

KOMMISJONSBESLUTNING

av 25. mars 2010

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

[meddelt under nummer K(2010) 1610]

(2010/187/EU)(*)

2015/EØS/49/54
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EUROPAKOMMISJONEN —

som viser til traktaten om Den europeiske unionen og 
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg 
artikkel 292, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) I artikkel 14 i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 
20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen 
veitransport(1) krevst det at den rette styresmakta i ein 
medlemsstat, på oppmoding frå ein sjåfør som har sin 
vanlege bustad i denne medlemsstaten, skal utferde eit 
sjåførkort slik det er definert i vedlegg IB til den nemnde 
forordninga.

2) I krav 268a i forordning (EØF) nr. 3821/85 er det fastsett 
at medlemsstatane skal utveksle data elektronisk for 
å sikre at kvart sjåførkort som dei utferdar, er unikt. I 
samsvar med dette kravet kan dei rette styresmaktene 
i medlemsstatane òg utveksle data elektronisk når dei 
utfører kontrollar av sjåførkort ved vegen eller i lokala til 
eit føretak, for å kontrollere kva status korta har og at dei 
er unike.

3) Den rette styresmakta bør sjå til at søkjarar ikkje alt har 
eit gyldig sjåførkort.

4) Sjåførkort som er utferda av medlemsstatane, er innbyrdes 
godkjende.

5) Tryggleiken, integriteten og truverdet til det digitale 
fartsskrivarsystemet bør sikrast gjennom tilbørleg 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2010, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 24.

(1) TEF L 370 av 31.12.1985, s. 8.

kontroll og bruk av sjåførkort som er utferda innanfor 
Den europeiske unionen.

6) Det er ønskjeleg at dei utferdande styresmaktene har 
effektive prosessar og framgangsmåtar som gjer det 
mogleg for dei, på ein tilbørleg måte, å handtere data 
om utferding av fartsskrivarkort generelt og sjåførkort 
spesielt.

7) Dei utferdande styresmaktene i medlemsstatane bør vere 
i stand til snøgt å kunne kontrollere og på ein påliteleg 
måte kunne utveksle informasjon om utferda sjåførkort, 
og såleis hindre at sjåførar har fleire gyldige sjåførkort.

8) Det bør vere mogleg for dei ansvarlege nasjonale 
styresmaktene å kontrollere, gjennom kontrollar ved 
vegen, om ein sjåfør har eit sjåførkort, og om eit visst 
sjåførkort er gyldig eller ikkje.

9) Meldingssystemet TACHOnet er eit etablert og 
påliteleg verktøy for elektronisk datautveksling mellom 
medlemsstatane med omsyn til utferding og kontroll av 
sjåførkort, og 28 europeiske statar har alt slutta seg til. 
Meldingssystemet TACHOnet er definert ved eit sett av 
referansedokument, medrekna retningslinjene «XML 
messaging Reference Guide», som alle er offentleggjorde 
på nettstaden til dei kontora til Kommisjonen som har 
ansvaret for dei sosiale sidene ved vegtransportpolitikken.

10) Ytinga til meldingssystemet TACHOnet er avhengig 
av verkemåten til dei nasjonale systema. Det bør difor 
fastsetjast eit minstenivå for service som medlemsstatane 
bør leggje vinn på å oppnå når det gjeld tilgangen til 
systemet —

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 13. januar 2010

om sikker utveksling av elektroniske data mellom medlemsstatane for å kontrollere at sjåførkorta 
som dei utferdar, er unike

[meld under nummeret K(2010) 19]

(2010/19/EU)(*)
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TILRÅR FØLGJANDE:

Bruk av TACHOnet

1. Når det gjeld utveksling av informasjon ved kontroll av 
at sjåførkort som er utferda i samsvar med forordning 
(EØF) nr. 3821/85 er unike, bør medlemsstatane nytte 
meldingssystemet TACHOnet.

Bruk av andre kompatible system

2. For innbyrdes utveksling av elektroniske data kan ei 
gruppe medlemsstatar òg nytte eit kompatibelt system som 
minst oppfyller krava i retningslinjene «TACHOnet XML 
messaging Reference Guide», som er offentleggjorde på 
nettstaden til Kommisjonen, på det vilkåret at dei utvekslar 
elektroniske data med alle andre medlemsstatar, gjennom 
TACHOnet.

Framgangsmåte for å kontrollere at sjåførkort er unike

3. Når medlemsstatane kontrollerer at sjåførkorta er unike, bør 
dei nytte den framgangsmåten som er fastsett i vedlegg I.

Nasjonale kontrollorgan sin bruk av TACHOnet eller 
tilsvarande system

4. Medlemsstatane bør leggje til rette for at dei nasjonale 
gjennomførings- og kontrollorgana deira kan nytte 
TACHOnet og/eller tilsvarande system og oppmuntre og 
støtte dei i dette, slik at det vert mogleg, anten ved vegen 
eller i lokala til føretaka, på ein effektiv måte å kontrollere 
om sjåførkort er gyldige, om dei er unike og kva status dei 
har.

Minstenivå for service

5. Medlemsstatane bør syte for eit minstenivå for service av 
TACHOnet eller eit kompatibelt system i samsvar med 
nr. 2, slik det er gjort greie for i vedlegg II.

Oppfølging

6. Medlemsstatane vert oppmoda om å melde frå til 
Kommisjonen innan 30. juni 2010 om dei tiltaka som vert 
gjorde som følgje av denne rekommandasjonen.

Revisjon

7. Dersom det finst tilgjengeleg eit tilsvarande system 
for elektronisk datautveksling som kan nyttast i alle 
medlemsstatane, bør Kommisjonen, på oppmoding frå 
minst fem medlemsstatar og etter samråd med det utvalet 
som er nedsett ved artikkel 18 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 
3821/85, revidere denne rekommandasjonen.

Adressatar

8. Denne rekommandasjonen er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. januar 2010.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG I

KONTROLL AV AT SJÅFØRKORTET ER UNIKT

1. Alle søknader om sjåførkort bør kontrollerast mot sjåførkortregisteret til medlemsstaten der søknaden vert innlevert.

2. I tilfelle der søkjaren har eit førarkort som er utferda av søkjarstaten, kan dei utferdande styresmaktene i medlemsstaten 
nytte meldingssystemet TACHOnet eller eit kompatibelt system til å utføre stikkprøvekontrollar for å slå fast om 
søkjaren har søkt om og/eller har motteke eit sjåførkort i ein annan medlemsstat. Desse stikkprøvekontrollane bør 
omfatte minst 2 % av alle søknader.

3. I tilfelle der søkjaren har eit førarkort som er utferda i ein annan medlemsstat enn søkjarstaten, bør dei utferdande 
styresmaktene i medlemsstaten alltid nytte meldingssystemet TACHOnet eller eit kompatibelt system.

4. Medlemsstatar som utferdar eit sjåførkort til ein sjåfør som har eit førarkort som er utferda i ein annan medlemsstat, 
bør straks melde frå til denne medlemsstaten, gjennom TACHOnet eller eit kompatibelt system, om at det er utferda 
eit sjåførkort.

5. Ein medlemsstat som mottek melding frå ein annan medlemsstat om at det er utferda eit sjåførkort til ein sjåfør 
som har eit førarkort som er utferda i den medlemsstaten som har fått melding, bør registrere denne informasjonen 
i sjåførkortregisteret sitt. Denne registreringa er ikkje naudsynt dersom styresmaktene som utferdar kortet i 
medlemsstaten, nyttar TACHOnet eller eit kompatibelt system for alle søknadene.

____________
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VEDLEGG II

MINSTENIVÅ FOR SERVICE

Når det gjeld TACHOnet eller eit kompatibelt system for elektronisk datautveksling bør medlemsstatane nytte dei 
følgjande minstenivåa for servicestandardar:

1. Tidsramme og dekkingsområde for service:

24 timar / 7 dagar

2. Grad av systemtilgang:

98 %

Grad av systemtilgang representerer den tida eit system er i drift, uttrykt i prosent.

Grad av tilgang
Manglande grad av tilgang

Dagleg Månadleg Årleg

98 % 20 minuttar 10 timar 5 dagar

3. Svartida til systemet:

Høgst 60 sekund

Dersom eit system ikkje oppfyller kravet til svartid, bør medlemsstaten gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for at 
systemet så snøgt som råd skal gå tilbake til normal svartid.

4. Framgangsmåte for vedlikehald:

Medlemsstaten bør melde frå til dei andre medlemsstatane og til Kommisjonen om eventuell vedlikehaldsverksemd 
gjennom verktøyet «Schedule Maintenance», som finst tilgjengeleg på nettportalen til TACHOnet 

https//webgate.cec.eu-admin.net/tachonet/prod/tachonetportal/

(nettportalen kan berre nåast gjennom s-TESTA-nettet).

5. Feilrettingsrutinar:

Dersom ein feil ikkje kan rettast innan 30 minuttar, skal medlemsstaten der systemfeilen oppstod, nytte følgjande 
framgangsmåte for feilretting:

a) melde frå til dei andre medlemsstatane gjennom verktøyet «Schedule Maintenance» – ein kopi vert automatisk 
send vidare til Kommisjonen,

b) når feilen er retta, straks sende ei melding om at systemet fungerer normalt att.

____________________________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om forsikringskrav for 
luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(1), særlig artikkel 6 
nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsbeslutning 2001/539/EF(2) godkjente 
Fellesskapet overenskomsten om innføring av visse 
ensartede regler om internasjonal luftbefordring, vedtatt 
i Montreal 28. mai 1999 (Montreal-konvensjonen), der 
det er fastsatt regler for erstatningsansvar med hensyn 
til internasjonal lufttransport av passasjerer, bagasje og 
frakt.

2) Ved forordning (EF) nr. 785/2004 er det fastsatt 
minstekrav til forsikring for erstatningsansvar med 
hensyn til passasjerer, bagasje og frakt på et nivå som 
sikrer at luftfartsselskaper har en forsikring som er 
tilstrekkelig til å dekke erstatningsansvar i henhold til 
Montreal-konvensjonen.

3) Grensene for luftselskapers erstatningsansvar i henhold 
til Montreal-konvensjonen er nylig blitt vurdert på nytt 
av Organisasjonen for internasjonal sivil luftfart (ICAO) 
under henvisning til en inflasjonsfaktor som tilsvarer den 
samlede inflasjonstakt siden ikrafttredelsesdatoen for 
Montreal-konvensjonen.

4) ICAO har fastslått at inflasjonsfaktoren siden 4. november 
2003, ikrafttredelsesdatoen for Montreal-konvensjonen, 
har overskredet 10 prosent, som er den grenseverdien som 
utløser en justering av grensene for erstatningsansvar. 
Grensene for erstatningsansvar er derfor blitt endret.

5) Minstekravene til forsikring for erstatningsansvar med 
hensyn til passasjerer, bagasje og frakt fastsatt ved 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 7.4.2010, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 25.

(1) EUT L 138 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 38.

forordning (EF) nr. 785/2004 bør på et egnet tidspunkt 
tilpasses til de endrede grensene for erstatningsansvar i 
henhold til Montreal-konvensjonen, som trådte i kraft 
30. desember 2009.

6) Når det gjelder erstatningsansvar med hensyn til 
passasjerer, er minstekravene til forsikring i forordning 
(EF) nr. 785/2004 fastsatt på et nivå som vesentlig 
overskrider de endrede grensene for erstatningsansvar i 
henhold til Montreal-konvensjonen.

7) Når det gjelder erstatningsansvar med hensyn til bagasje 
og frakt, bør minstekravene til forsikring i forordning (EF) 
nr. 785/2004 økes til nivået for de endrede grensene for 
erstatningsansvar i henhold til Montreal-konvensjonen.

8) Forordning (EF) nr. 785/2004 bør derfor endres.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 
av 24. september 2008 om felles regler for drift av 
lufttrafikk i Fellesskapet(3),

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 785/2004 skal nr. 2 og 3 lyde:

«2. Minstenivået for forsikring til dekning av 
erstatningsansvar med hensyn til bagasje skal være 
1 131 SDR per passasjer ved kommersiell drift.

3. Minstenivået for forsikring til dekning av 
erstatningsansvar med hensyn til frakt skal være 19 SDR 
per passasjer ved kommersiell drift.»

(3) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 285/2010

av 6. april 2010

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for 
luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(*)
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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 til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________
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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 
2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur 
for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap  
(INSPIRE)(1), særlig artikkel 5 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2007/2/EF fastsettes alminnelige regler for 
opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon 
i Det europeiske fellesskap. For at denne infrastrukturen 
skal fungere på en tilfredsstillende måte må brukeren 
kunne finne geodatasett og -tjenester og fastslå om disse 
kan benyttes og til hvilket formål, og medlemsstatene 
bør derfor sørge for beskrivelser i form av metadata 
for disse geodatasettene og -tjenestene. Ettersom 
slike metadata bør være forenlige og kunne benyttes i 
fellesskapssammenheng og på tvers av landegrensene, 
må det fastsettes regler for de metadata som benyttes til 
å beskrive geodatasettene og -tjenestene som svarer til 
temaene som er oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 
2007/2/EF.

2) Det er nødvendig å definere et sett av metadataelementer 
for kunne identifisere den informasjonsressurs som 
metadataene er laget for, dens klassifisering, geografiske 
plassering og tidsreferanse, kvalitet og gyldighet, samsvar 
med gjennomføringsregler om samvirkningsevnen til 
geodatasett og -tjenester, begrensninger knyttet til tilgang 
og bruk samt organisasjon med ansvar for ressursen. 
Metadataelementer knyttet til selve metadatasettet er også 
nødvendige for å kontrollere at de framstilte metadataene 
holdes à jour og for å identifisere den organisasjon 
som har ansvar for å framstille og vedlikeholde 
metadataene. Dette settet av metadataelementer 
tilsvarer minstekravet for å være i samsvar med direktiv 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 4.12.2008, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 26.

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

2007/2/EF, og er ikke til hinder for at organisasjoner 
dokumenterer informasjonsressursene mer utførlig med 
tilleggselementer avledet fra internasjonale standarder 
eller arbeidsmetoder innen deres interessefellesskap. Det 
utelukker heller ikke muligheten til å vedta retningslinjer 
som Kommisjonen fastsetter og holder à jour, særlig 
når dette er nødvendig for å sikre metadataenes 
samvirkningsevne.

3) Det er nødvendig med instrukser for validering av 
metadata i samsvar med direktiv 2007/2/EF med 
hensyn til forutsetningene for, og den forventede 
multiplisiteten av, hvert metadataelement, det vil si om 
det alltid kan forventes å finnes verdier for hvert element 
i metadatasettet, om verdier for hvert element bare kan 
forekomme én gang eller om de kan forekomme flere 
ganger.

4) Verdidomenet for hvert metadataelement er nødvendig 
for å sikre samvirkningsevne mellom metadata i en 
flerspråklig sammenheng, og dette verdidomenet bør 
kunne ha form av fritekst, datoer, koder avledet fra 
internasjonale standarder, som for eksempel språkkoder, 
nøkkelord avledet fra kontrollerte lister eller tesauruser, 
eller tegnstrenger.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 
2007/2/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes kravene til framstilling og 
vedlikehold av metadata for geodatasett, serier av geodatasett 
og geodatatjenester som samsvarer med temaene som er 
oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i del A i vedlegget 
anvendelse, i tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 3 i 
direktiv 2007/2/EF.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1205/2008

av 3. desember 2008

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til metadata(*)
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Artikkel 3

Framstilling og vedlikehold av metadata

De metadata som beskriver et geodatasett, en serie av geodatasett eller en geodatatjeneste skal omfatte 
de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer som er fastsatt i del B i vedlegget, og skal 
framstilles og vedlikeholdes i samsvar med reglene i vedleggets del C og D.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

GJENNOMFØRINGSREGLER FOR METADATA

DEL A

Fortolkning

1. I denne forordning menes med: 

– «tegnstreng» metadataelementers verdidomene uttrykt som et sett av tegn som behandles som en enhet, 

– «fritekst» metadataelementers verdidomene uttrykt på ett eller flere naturlige språk, 

– «historikk» et datasetts historie, samt dets livssyklus fra innsamling og tilveiebringelse, via sammenstilling og 
avledning til dets nåværende form, i samsvar med EN ISO 19101, 

– «metadataelement» en atskilt metadataenhet, i samsvar med EN ISO 19115, 

– «navneområde» en samling av navn, identifisert ved en henvisning til en ensartet ressursidentifikator (URI, 
uniform resource identifier), som brukes i XML-dokumenter (XML, extensible markup language) som 
elementnavn og attributtnavn, 

– «kvalitet» et produkts samlede kjennetegn som viser til produktets evne til å oppfylle uttrykte og implisitte 
behov, i samsvar med EN ISO 19101, 

– «ressurs» en informasjonsressurs som har en direkte eller indirekte referanse til et bestemt sted eller geografisk 
område, 

– «serie av geodatasett» en samling av geodatasett som deler samme produktspesifikasjon.

2. Henvisninger til geodatasetts gyldighet skal forstås som henvisninger til noe av følgende:

– området av rom og tid som er relevant for dataene, 

– om dataene er kontrollert i henhold til en måle- eller kvalitetsstandard, 

– i hvilken utstrekning dataene passer til formålet, 

– der dette er relevant, geodatasettets rettslige gyldighet.

DEL B

Metadataelementer

1. IDENTIFIKASJON

Følgende metadataelementer skal framlegges:

1.1. Ressursens betegnelse

Dette er et karakteristisk og ofte unikt navn som ressursen er kjent under.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.
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1.2. Ressurssammendrag

Dette er et kort, beskrivende sammendrag av ressursens innhold.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.

1.3. Ressurstype

Dette er den typen ressurs som metadataene beskriver.

Verdidomenet for dette metadataelementet er definert i del D.1.

1.4. Ressursadresse

Ressursadressen definerer lenken(e) til ressursen og/eller lenken til ytterligere opplysninger om ressursen.

Verdidomenet for dette metadataelementet er en tegnstreng, vanligvis uttrykt som en URL-adresse (URL, 
uniform resource locator).

1.5. Unik ressursidentifikator

En verdi som entydig identifiserer ressursen.

Verdidomenet for dette metadataelementet er en obligatorisk tegnstrengkode, vanligvis tilordnet av dataeieren, 
og en tegnstreng for navneområde som entydig identifiserer identifiseringskodens kontekst (for eksempel 
dataeieren).

1.6. Tilkoblet ressurs

Dersom ressursen er en geodatatjeneste, identifiserer dette metadataelementet, der dette er relevant, 
målgeodatasettet (-settene) til tjenesten ved hjelp av dets unike URL-adresse.

Verdidomenet for dette metadataelementet er en obligatorisk tegnstrengkode, vanligvis tilordnet av dataeieren, 
og en tegnstreng for navneområde som entydig identifiserer identifiseringskodens kontekst (for eksempel 
dataeieren).

1.7. Ressursspråk

Språket/språkene som benyttes i ressursen.

Verdidomenet for dette metadataelementet er begrenset til språkene som er definert i ISO 639-2.

2. KLASSIFISERING AV GEODATA OG GEODATATJENESTER

2.1. Emnekategori

Emnekategorien er en klassifiseringsordning på høyt nivå til hjelp ved gruppering og emnebasert søking etter 
tilgjengelige geodataressurser.

Verdidomenet for dette metadataelementet er definert i del D.2.

2.2. Type geodatatjeneste

Dette er en klassifisering til hjelp ved søking etter tilgjengelige geodatatjenester. En bestemt tjeneste skal bare 
kategoriseres i én kategori.

Verdidomenet for dette metadataelementet er definert i del D.3.

3. NØKKELORD

Dersom ressursen er en geodatatjeneste, skal det angis minst ett nøkkelord fra del D.4.

Dersom en ressurs er et geodatasett eller en serie av geodatasett, skal det minst angis ett nøkkelord fra den 
allmenne, flerspråklige miljøtesaurusen (GEMET, General Environmental Multi-lingual Thesaurus) som 
beskriver det relevante geodatatemaet som definert i vedlegg I, II eller III til direktiv 2007/2/EF.

For hvert nøkkelord skal det angis følgende metadataelementer:

3.1. Nøkkelordverdi

Nøkkelordverdien er et vanlig brukt ord, formalisert ord eller frase som benyttes til å beskrive emnet. Når 
emnekategorien er for grov for detaljerte forespørsler, gjør nøkkelord det enklere å snevre inn et fulltekstsøk og 
gir mulighet for strukturert nøkkelordsøking.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.
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3.2. Kontrollert opprinnelsesordliste

Dersom nøkkelordverdien har sin opprinnelse i en kontrollert ordliste (tesaurus, ontologi), for eksempel GEMET, 
skal det henvises til den opprinnelige kontrollerte ordlisten.

Denne henvisningen skal minst omfatte betegnelsen og en referansedato (dato for offentliggjøring, dato for siste 
revisjon eller for opprettelse) for den opprinnelige kontrollerte ordlisten.

4. GEOGRAFISK STED

Kravet til geografisk sted nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2007/2/EF skal uttrykkes med 
metadataelementet geografisk avgrensningsrektangel.

4.1. Geografisk avgrensningsrektangel

Dette er ressursens geografiske utstrekning, angitt som et avgrensende rektangel.

Avgrensningsrektangelet skal uttrykkes med vestlig og østlig lengde, og sørlig og nordlig bredde i desimalgrader, 
med en nøyaktighet på minst to desimaler.

5. TIDSREFERANSE

Dette metadataelementet retter seg mot kravet om informasjon om geodataenes tidsdimensjon som nevnt i 
artikkel 8 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2007/2/EF. Minst ett av metadataelementene nevnt i nr. 5.1–5.4 skal angis.

Verdidomenet for metadataelementene nevnt i nr. 5.1–5.4 er et sett av datoer. Hver dato skal vise til et 
tidsreferansesystem og skal uttrykkes i en form som er forenlig med dette systemet. Standard referansesystem 
skal være den gregorianske kalender, med datoer uttrykt i samsvar med ISO 8601.

5.1. Tidsomfang

Tidsomfanget definerer det tidsrommet som omfattes av innholdet i ressursen. Dette tidsrommet kan uttrykkes 
som enten

– en enkelt dato, 

– et datointervall uttrykt ved startdato og sluttdato for intervallet, eller 

– en blanding av enkeltstående datoer og datointervaller.

5.2. Dato for offentliggjøring

Dette er datoen for offentliggjøring av ressursen når denne er tilgjengelig, eller ikrafttredelsesdatoen. Det kan 
være flere offentliggjøringsdatoer.

5.3. Dato for siste revisjon

Dette er datoen for siste revisjon av ressursen, dersom ressursen er blitt revidert. Det skal bare være én dato for 
siste revisjon.

5.4.  Dato for opprettelse

Dette er datoen for opprettelsen av ressursen. Det skal bare være én opprettelsesdato.

6. KVALITET OG GYLDIGHET

Kravene nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2007/2/EF som gjelder geodataenes kvalitet og 
gyldighet, skal oppfylles ved hjelp av følgende metadataelementer:
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6.1. Historikk

Dette er en redegjørelse for prosesshistorien og/eller den helhetlige kvaliteten til geodatasettet. Der dette er 
hensiktsmessig, kan den omfatte en redegjørelse for om datasettet er blitt validert eller kvalitetssikret, om det er 
den offisielle versjonen (dersom det finnes flere versjoner) og om det har rettslig gyldighet.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.

6.2. Romlig oppløsning

Romlig oppløsning viser til datasettets detaljnivå. Dette kan uttrykkes som et sett av null til mange 
oppløsningsavstander (typisk for data i et rutenettsystem og produkter avledet fra bilder) eller tilsvarende 
målestokker (typisk for kart eller produkter avledet fra kart).

En tilsvarende målestokk blir normalt uttrykt som en heltallsverdi som uttrykker målestokktallet.

En oppløsningsavstand skal uttrykkes som en tallverdi tilknyttet en lengdeenhet.

7. SAMSVAR

Kravene nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2007/2/EF i tilknytning til 
samsvar, og graden av samsvar, med gjennomføringsreglene vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/2/
EF, skal oppfylles ved følgende metadataelementer:

7.1. Spesifikasjon

Dette er en angivelse av gjennomføringsreglene vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF eller en 
annen spesifikasjon som en bestemt ressurs er i samsvar med.

En ressurs kan være i samsvar med flere gjennomføringsregler vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF eller en annen spesifikasjon.

Denne angivelsen skal minst omfatte betegnelsen og en referansedato (tidspunkt for offentliggjøring, tidspunkt 
for siste revisjon eller for opprettelse) for gjennomføringsreglene vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF eller for spesifikasjonen.

7.2. Grad av samsvar

Dette er graden av ressursens samsvar med gjennomføringsreglene vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF eller en annen spesifikasjon.

Verdidomenet for dette metadataelementet er definert i del D.

8. BEGRENSNING KNYTTET TIL TILGANG OG BRUK

En begrensning knyttet til tilgang og bruk skal være én eller begge av følgende:

– et sett med vilkår for tilgang og bruk (8.1),

– et sett med begrensninger av offentlig tilgang (8.2).

8.1. Vilkår for tilgang og bruk

Dette metadataelementet definerer vilkårene for tilgang og bruk av geodatasett og -tjenester, og der dette er 
relevant, tilsvarende avgifter i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og artikkel 11 nr. 2 bokstav f) i direktiv 
2007/2/EF.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.

Elementet må inneholde verdier. Dersom det ikke er gjelder noen vilkår for tilgang til og bruk av ressursen, skal 
betegnelsen «ingen vilkår» benyttes. Dersom vilkårene ikke er kjent, skal «vilkår ukjente» benyttes.

Dette elementet skal også gi informasjon om eventuelle avgifter for å få tilgang til og bruke ressursen, eller vise 
til en URL-adresse der informasjon om slike avgifter er tilgjengelig.

8.2. Begrensninger av offentlig tilgang

Dersom medlemsstatene begrenser offentlig tilgang til geodatasett og geodatatjenester i henhold til artikkel 13 i 
direktiv 2007/2/EF, skal dette metadataelementet gi informasjon om og grunnene for slike begrensninger.

Dersom det ikke er noen begrensninger av offentlig tilgang, skal dette metadataelementet vise dette.

Verdidomenet for dette metadataelementet er fritekst.
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9. ORGANISASJONER MED ANSVAR FOR Å OPPRETTE, FORVALTE, VEDLIKEHOLDE OG 
DISTRIBUERE GEODATASETT OG -TJENESTER.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og artikkel 11 nr. 2 bokstav g) i direktiv 2007/2/EF skal følgende to 
metadataelementer angis:

9.1. Ansvarlig part

Dette er beskrivelsen av den organisasjon som har ansvar for å opprette, forvalte, vedlikeholde og distribuere 
ressursen.

Denne beskrivelsen skal omfatte

– navnet på organisasjonen som fritekst,

– en kontaktadresse i form av en e-postadresse som en tegnstreng.

9.2.  Den ansvarlige parts funksjon

Dette er funksjonen til den ansvarlige organisasjonen.

Verdidomenet for dette metadataelementet er definert i del D.

10. METADATA OM METADATA

I henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF skal følgende metadataelementer angis:

10.1. Kontaktpunkt for metadata

Dette er beskrivelsen av organisasjonen som har ansvar for å opprette og vedlikeholde metadataene.

Denne beskrivelsen skal omfatte

– navnet på organisasjonen som fritekst,

– en kontaktadresse i form av en e-postadresse som en tegnstreng.

10.2. Dato for metadata

Datoen som angir når metadatasettet ble opprettet eller ajourført.

Denne datoen skal uttrykkes i samsvar med ISO 8601.

10.3. Metadataspråk

Dette er det språk som metadataelementene blir uttrykt på.

Verdidomenet for dette metadataelementet er begrenset til de offisielle språkene i Fellesskapet uttrykt i samsvar 
med ISO 639-2.

DEL C

Instrukser om multiplisitet og vilkår for metadataelementene

Metadataene som beskriver en ressurs skal omfatte, med hensyn til et geodatasett eller en serie av geodatasett, de 
metadataelementer eller grupper av metadataelementer som er oppført i tabell 1 og, med hensyn til en geodatasettjeneste, 
de metadataelementer eller grupper av metadataelementer som er oppført i tabell 2.

Disse metadataelementene eller gruppene av metadataelementer skal være i samsvar med den forventede multiplisiteten 
og de tilknyttede vilkårene i tabell 1 og 2.

Når det ikke er uttrykt noe vilkår i tilknytning til et bestemt metadataelement, skal dette elementet være obligatorisk.
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Tabellene inneholder følgende opplysninger:

– første kolonne inneholder henvisningen til det nummer i del B i vedlegget der metadataelementet eller gruppen av 
metadataelementer defineres,

– annen kolonne inneholder navnet på metadataelementet eller gruppen av metadataelementer,

– i tredje kolonne angis multiplisiteten til et metadataelement. Uttrykket for multiplisitet følger UML-betegnelsene 
(UML, unified modelling language) for multiplisitet, der

– 1 betyr at det bare skal være én forekomst av dette metadataelementet i et resultatsett, 

– 1..* betyr at det skal være minst én forekomst av dette elementet i et resultatsett, 

– 0..1 angir at forekomsten av metadataelementet i et resultatsett er betinget, men at det bare kan forekomme én 
gang,

– 0..* angir at forekomsten av metadataelementet i et resultatsett er betinget, men at metadataelementet kan 
forekomme flere ganger, 

– når multiplisiteten er 0..1 eller 0..*, definerer vilkåret når metadataelementene er obligatoriske.

– fjerde kolonne inneholder et vilkår dersom multiplisiteten til elementet ikke får anvendelse på alle typer ressurser. 
Under alle andre omstendigheter er alle elementene obligatoriske.

Tabell 1

Metadata for geodatasett og serier av geodatasett

Referanse Metadataelementer Multiplisitet Vilkår

1.1 Ressursens betegnelse 1

1.2 Ressurssammendrag 1

1.3 Ressurstype 1

1.4 Ressursadresse 0..* Obligatorisk dersom en URL-adresse er tilgjengelig for 
flere opplysninger om ressursen og/eller tilgangsrelaterte 
tjenester.

1.5 Unik ressursidentifikator 1..*

1.7 Ressursspråk 0..* Obligatorisk dersom ressursen inneholder tekst-
informasjon.

2.1 Emnekategori 1..*

3 Nøkkelord 1..*

4.1 Geografisk 
avgrensningsrektangel

1..*

5 Tidsreferanse 1..*

6.1 Historikk 1

6.2 Romlig oppløsning 0..* Obligatorisk for datasett og serier av datasett dersom en 
tilsvarende målestokk eller en oppløsningsavstand kan 
angis.

7 Samsvar 1..*

8.1 Vilkår for tilgang og bruk 1..*

8.2 Begrensninger av offentlig 
tilgang

1..*

9 Ansvarlig organisasjon 1..*

10.1 Kontaktpunkt for metadata 1..*

10.2 Dato for metadata 1

10.3 Metadataspråk 1
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Tabell 2

Metadata for geodatatjenester

Referanse Metadataelement Multiplisitet Vilkår

1.1 Ressursens betegnelse 1

1.2 Ressurssammendrag 1

1.3 Ressurstype 1

1.4 Ressursadresse 0..* Obligatorisk dersom en kobling til tjenesten er tilgjengelig.

1.6 Tilkoblet ressurs 0..* Obligatorisk dersom en kobling til de datasettene som 
tjenesten anvender, er tilgjengelig.

2.2 Type geodatatjeneste 1

3 Nøkkelord 1..*

4.1 Geografisk 
avgrensningsrektangel

0…* Obligatorisk for tjenester med en eksplisitt geografisk 
utbredelse.

5 Tidsreferanse 1..*

6.2 Romlig oppløsning 0..* Obligatorisk når det foreligger en begrensning på den 
romlige oppløsningen for denne tjenesten.

7 Samsvar 1..*

8.1 Vilkår for tilgang og bruk 1..*

8.2 Begrensninger av offentlig 
tilgang

1..*

9 Ansvarlig organisasjon 1..*

10.1 Kontaktpunkt for metadata 1..*

10.2 Dato for metadata 1

10.3 Metadataspråk 1

DEL D

Verdidomener

Der dette er angitt i beskrivelsen av metadataelementene i del B, skal verdidomenene beskrevet i del D.1-D.6 benyttes 
med den multiplisitet som er uttrykt i tabell 1 og 2 i del C.

Hver verdi for et bestemt verdidomene defineres ved

– et identifikasjonsnummer, 

– et tekstnavn for mennesker, som kan oversettes til de ulike fellesskapsspråkene, 

– et språknøytralt navn for datamaskiner (verdien uttrykt i parentes), 

– en valgfri beskrivelse eller definisjon.

1. RESSURSTYPE

1.1. Serie av geodatasett (series)

1.2. Geodatasett (dataset)

1.3. Geodatatjeneste (service)
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2.  EMNEKATEGORIER I SAMSVAR MED EN ISO 19115

2.1. Landbruk (farming)

Oppdrett av dyr og/eller dyrking av planter.

Denne kategorien omfatter geodatatemaet i direktiv 2007/2/EF vedlegg III nr. 9, «Anlegg for landbruk og 
akvakultur».

2.2. Biologisk mangfold (biota)

Flora og/eller fauna i naturlig miljø.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 17, «Biogeografiske 
områder», vedlegg III nr. 18 «Habitater og biotoper», vedlegg III nr. 19 «Artsfordeling».

2.3. Administrative grenser (boundaries)

Juridisk beskrivelse av landområder.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 4 «Administrative 
enheter», vedlegg III nr. 1 «Statistiske enheter».

2.4. Klima/meteorologi/atmosfære (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Atmosfæriske prosesser og fenomener.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 13 «Atmosfæriske 
forhold», vedlegg III nr. 14 «Meteorologisk-geografiske forhold».

2.5. Økonomi (economy)

Økonomisk virksomhet, økonomiske forhold og sysselsetting.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 20 «Energiressurser», 
vedlegg III nr. 21 «Mineralressurser».

2.6.  Høydedata (elevation)

Høyde over eller dybde under havet.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg II nr. 1 «Høyde».

2.7. Miljødata (environment)

Miljøressurser, vern og bevaring.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 9 «Vernede områder».

2.8.  Geovitenskapelig informasjon (geoscientificInformation)

Informasjon om geovitenskapelige forhold.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 3 «Jordarter», vedlegg II 
nr. 4 «Geologi», vedlegg III nr. 12 «Områder med naturbetingede farer».

2.9.  Helse (health)

Helse, helsetjenester, menneskelig økologi og sikkerhet.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 5 «Menneskers helse og 
sikkerhet».

2.10.  Bildedata/grunnkart/arealdekke (imageryBaseMapsEarthCover)

Grunnkart.
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Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg II nr. 3 «Ortofoto», vedlegg II 
nr. 2 «Arealdekke».

2.11. Militære data (intelligenceMilitary)

Militærbaser, militære anlegg og virksomheter.

Denne kategorien omfatter ikke noe bestemt geodatatema i direktiv 2007/2/EF.

2.12.  Innsjøer/vassdrag (inlandWaters)

Innlandsvann, dreneringssystemer og deres kjennetegn.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 8 «Hydrografi».

2.13. Stedsangivelse (location)

Posisjonsopplysninger og -tjenester.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 3 «Stedsnavn», vedlegg I 
nr. 5 «Adresser».

2.14. Hav (oceans)

Saltvannsmasser og deres kjennetegn (unntatt innsjøer/vassdrag).

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 16 «Havområder», 
vedlegg III nr. 15 «Oseanografiske geografiske forhold».

2.15.  Planlegging/matrikkel (planningCadastre)

Informasjon som brukes for å treffe hensiktsmessige tiltak med hensyn til framtidig arealbruk.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 6 «Eiendomsteiger», 
vedlegg III nr. 4 «Arealbruk», vedlegg III nr. 11 «Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering 
samt rapporteringsenheter».

2.16.  Samfunn (society)

Kjennetegn ved samfunn og kulturer.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 10 «Befolkningsfordeling 
— demografi».

2.17.  Konstruksjoner (structure)

Menneskeskapte byggverk, anlegg og konstruksjoner.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 2 «Bygninger», 
vedlegg III nr. 8 «Produksjons- og industrianlegg», vedlegg III nr. 7 «Anlegg for miljøovervåking».

2.18. Transport (transportation)

Virkemidler og anlegg knyttet til transport av mennesker og/eller varer.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 7 «Transportnett».

2.19. Offentlig forsyningsvirksomhet (utilitiesCommunication)

Systemer for energi- og vanndistribusjon og avfallsinnsamling, og infrastruktur og tjenester knyttet til 
kommunikasjon.

Denne kategorien omfatter følgende geodatatema i direktiv 2007/2/EF: vedlegg III nr. 6 «Allmennyttige og 
offentlige tjenester».
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3. TYPE GEODATATJENESTE

3.1. Søketjeneste (discovery)

Tjenester som gjør det mulig å søke etter geodatasett og -tjenester på grunnlag av innholdet i de tilsvarende 
metadata, samt å vise innholdet i metadataene.

3.2.  Visningstjeneste (view)

Tjeneste som minst gjør det mulig å vise, navigere i, zoome inn og ut, panorere eller legge oppå hverandre 
geodatasett som kan vises, samt å vise tegnforklaring og alt relevant innhold i metadataene.

3.3. Nedlastingstjeneste (download)

Tjeneste som gjør det mulig å laste ned kopier av geodatasett eller deler av slike sett og, når dette er praktisk 
mulig, få direkte tilgang.

3.4. Omformingstjeneste (transformation)

Tjeneste som gjør det mulig å omforme geodatasett for å oppnå samvirkingsevne.

3.5. Tjeneste for aktivering av geodata (invoke)

Tjeneste som gjør det mulig å definere både de inndata og utdata som forventes av geodatatjenesten og en 
arbeidsflyt eller tjenestekjede som kombinerer flere tjenester. Tjenesten gjør det også mulig å definere det 
eksterne nettjenestegrensesnittet for arbeidsflyten eller tjenestekjeden.

3.6. Andre tjenester (other)

4. KLASSIFISERING AV GEODATATJENESTER

Nøkkelordene er basert på den geografiske tjenestetaksonomien i EN ISO 19119. Denne taksonomien er 
organisert i kategorier, der underkategoriene definerer verdidomenet for klassifisering av geodatatjenester.

100 Geografiske tjenester for brukere (humanInteractionService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

101 Katalogvisning (humanCatalogueViewer)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å samhandle med en katalog for å finne, bla gjennom og håndtere 
metadata om geografiske data eller geografiske tjenester.

102 Geografisk visning (humanGeographicViewer)

Tjeneste som gir brukeren mulighet for å vise én eller flere objektsamlinger eller -rasterdata.

103 Geografisk regnearkvisning (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å samhandle med flere dataobjekter og å anmode om beregninger 
tilsvarende et aritmetisk regneark, men utvidet til å omfatte geografiske data.

104 Tjenesteredigerer (humanServiceEditor)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å kontrollere geografiske behandlingstjenester.

105 Redigeringstjeneste for tjenestekjededefinisjon (humanChainDefinitionEditor)

Gir brukere mulighet til samhandling med en tjeneste for kjededefinisjon.
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106 Håndteringstjeneste for arbeidsflyt (humanWorkflowEnactmentManager)

Gir brukere mulighet til samhandling med en tjeneste for arbeidsflythåndtering.

107 Redigeringstjeneste for geografiske objekter (humanGeographicFeatureEditor)

Geografisk visning som gjør det mulig for en bruker å samhandle med objektdata.

108 Redigeringstjeneste for geografiske symboler (humanGeographicSymbolEditor)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å velge og håndtere symbolbiblioteker.

109 Redigeringstjeneste for objektgeneralisering (humanFeatureGeneralizationEditor)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å endre et objekts eller en objektsamlings kartografiske kjennetegn 
ved å forenkle visualiseringen av disse, og samtidig beholde deres grunnleggende elementer – det romlige 
motstykket til forenkling.

110 Visningstjeneste for geografisk datastruktur (humanGeographicDataStructureViewer)

Tjeneste som gjør det mulig for en bruker å få tilgang til en del av et datasett for å se settets interne struktur.

200 Geografisk modell‑/informasjonshåndteringstjeneste (infoManagementService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

201 Tjeneste for objekttilgang (infoFeatureAccessService)

Tjeneste som gir en kunde tilgang til, og mulighet til å håndtere, lagrede objekter.

202 Tjeneste for karttilgang (infoMapAccessService)

Tjeneste som gir en kunde tilgang til geografisk grafikk, dvs. bilder av geografiske data.

203 Tjeneste for tilgang til rasterdata(infoCoverageAccessService)

Tjeneste som gir en kunde tilgang til, og mulighet til å håndtere, rasterdata.

204 Sensorbeskrivelsestjeneste (infoSensorDescriptionService)

Tjeneste som gir en beskrivelse av en sensor, herunder plassering og retning, i tillegg til sensorens 
geometriske, dynamiske og radiometriske egenskaper, til bruk for geoprosessering.

205 Tjeneste for produkttilgang (infoProductAccessService)

Tjeneste som gir en bruker tilgang til, og mulighet til å håndtere lagrede geografiske produkter.

206 Tjeneste for objekttype (infoFeatureTypeService)

Tjeneste som gir en kunde tilgang til, og mulighet til å håndtere lagrede objekttypedefinisjoner.

207 Katalogtjeneste (infoCatalogueService)

Tjeneste som gir tilgang til søk i, og mulighet til å håndtere, lagrede metadata om forekomster.
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208 Registertjeneste (infoRegistryService)

Tjeneste som gir tilgang til lagrede metadata om typer.

209 Stedsnavntjeneste (infoGazetteerService)

Tjeneste som gir tilgang til en katalog over forekomster av en eller flere klasser av fenomener fra den 
virkelige verden, som inneholder noe posisjonsinformasjon.

210 Tjeneste for bestillingshåndtering (infoOrderHandlingService)

Tjeneste som gir en kunde mulighet til å bestille produkter fra en leverandør.

211 Tjeneste for stående bestilling (infoStandingOrderService)

Bestillingshåndteringstjeneste som gjør at en bruker kan anmode om at et produkt som gjelder et geografisk 
område, blir levert når det blir tilgjengelig.

300 Tjenester for geografisk arbeidsflyt/oppgavehåndtering (taskManagementService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

301 Tjeneste for kjededefinisjon (chainDefinitionService)

Tjeneste for å definere en kjede og gjennomføre den ved hjelp av tjenesten for arbeidsflythåndtering.

302 Tjeneste for gjennomføring av arbeidsflyt (workflowEnactmentService)

Tjenesten for gjennomføringen av arbeidsflyt tolker en kjede og kontroller utføringen av tjenester og 
rekkefølgen av aktiviteter.

303 Abonnementstjeneste (subscriptionService)

Tjeneste som gjør at kunder kan registrere seg for å varsles om hendelser.

400 Geografiske behandlingstjenester – romlige (spatialProcessingService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

401 Tjeneste for koordinatkonvertering (spatialCoordinateConversionService)

Tjeneste for å endre koordinater fra ett koordinatsystem til et annet koordinatsystem som er knyttet til 
samme geodetiske datum.

402 Tjeneste for koordinatomforming (spatialCoordinateTransformationService)

Tjeneste for å endre koordinater fra ett koordinatreferansesystem basert på ett datum til et 
koordinatreferansesystem basert på et annet datum.

403 Raster-/vektorkonverteringstjeneste (spatialCoverageVectorConversionService)

Tjeneste som endrer den romlige representasjonen fra rasterdata til vektordata eller omvendt.
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404 Tjeneste for bildekoordinatkonvertering (spatialImageCoordinateConversionService)

En tjeneste for koordinatomforming eller koordinatkonvertering for å endre koordinatreferansesystemet 
for et bilde.

405 Korreksjonstjeneste (spatialRectificationService)

Tjeneste for omforming av et bilde til vinkelrett parallellprojeksjon og derfor en konstant målestokk.

406 Ortokorreksjonstjeneste (spatialOrthorectificationService)

En korreksjonstjeneste som fjerner bildeskjevhet og forskyvninger som skyldes høydeforskjeller i terrenget.

407 Tjeneste for justering av sensorgeometrimodeller (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Tjeneste som justerer sensorgeometrimodeller for å bedre bildets samsvar med andre bilder og/eller kjente 
posisjoner på bakken.

408 Tjeneste for konvertering av bildegeometrimodeller (spatialImageGeometryModelConversionService)

Tjeneste som konverterer sensorgeometrimodeller til en annen, men tilsvarende, sensorgeometrimodell.

409 Tjeneste for definisjon av delsett (spatialSubsettingService)

Tjeneste som trekker ut data fra en inndatamengde i en konstant romlig region enten ut fra geografisk 
plassering eller ut fra rutenettkoordinater.

410 Utvalgstjeneste (spatialSamplingService)

Tjeneste som trekker ut data fra en inndatamengde ved hjelp av en konsekvent utvelgingsordning, enten ut 
fra geografisk plassering eller ut fra rutenettkoordinater.

411 Tjeneste for endring av ruteinndeling (spatialTilingChangeService)

Tjeneste som endrer ruteinndelingen av geografiske data.

412 Tjeneste for måling av dimensjoner (spatialDimensionMeasurementService)

Tjeneste for å beregne dimensjoner for objekter som er synlige på et bilde eller andre geodata.

413 Tjenester for manipulering av geografiske objekter (spatialFeatureManipulationService)

Registrerer ett objekt til et annet objekt, bilde eller annet datasett eller koordinatsett; korrigerer for relative 
forandringer ved overføringen, rotasjonsforskjeller, forskjeller i målestokk og perspektivforskjeller. 
Verifiserer at alle objekter i objektsamlingen er topologisk konsekvente i samsvar med de topologiske 
reglene i objektsamlingen, og identifiserer og/eller korrigerer eventuelle avvik som oppdages.

414 Tjeneste for objektsammenstilling (spatialFeatureMatchingService)

Tjeneste som fastslår hvilke objekter og deler av objekter som representerer den samme virkelige enheten 
fra flere datakilder, f.eks. samsvar med kanter og begrenset sammensmeltning.
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415 Tjeneste for objektgeneralisering (spatialFeatureGeneralizationService)

Tjeneste som reduserer romlig variasjon i en objektsamling for å øke kommunikasjonseffektiviteten ved å 
motvirke de uønskede virkningene av datareduksjon.

416 Tjeneste for rutefastsettelse (spatialRouteDeterminationService)

Tjeneste for å bestemme den optimale veien mellom to nærmere angitte punkter, basert på inndataparametrene 
og -egenskapene i objektsamlingen.

417 Posisjoneringstjeneste (spatialPositioningService)

Tjeneste som ytes av en posisjonsangivende innretning for å benytte, framskaffe og utvetydig tolke 
posisjonsinformasjon, og som fastslår om resultatene oppfyller brukskravene.

418 Tjeneste for nærhetsanalyse (spatialProximityAnalysisService)

Tjeneste som ut fra en angitt posisjon eller et angitt geografisk objekt, finner alle objekter med et angitt sett 
av egenskaper som er plassert innenfor en avstand fra posisjonen eller objektet som er angitt av brukeren.

500 Geografiske behandlingstjenester – tematiske (thematicProcessingService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

501 Tjeneste for beregning av geografiske parametrer (thematicGoparameterCalculationService)

Tjeneste for å avlede anvendelsesorienterte kvantitative resultater som ikke er tilgjengelige fra rådataene.

502 Tjeneste for tematisk klassifisering (thematicClassificationService)

Tjeneste for å klassifisere geografiske dataområder basert på tematiske egenskaper.

503 Tjeneste for objektgeneralisering (thematicFeatureGeneralizationService)

Tjeneste som generaliserer objekttyper i en objektsamling for å øke kommunikasjonseffektiviteten ved å 
motvirke de uønskede virkningene av datareduksjon.

504 Tjeneste for definisjon av delsett (thematicSubsettingService)

Tjeneste som trekker ut data fra en inndatamengde basert på parameterverdier.

505 Tjeneste for geografisk telling (thematicSpatialCountingService)

Tjeneste som teller geografiske objekter.

506 Tjeneste for endringspåvisning (thematicChangeDetectionService)

Tjeneste for å finne forskjeller mellom to datasett som representerer det samme geografiske området på 
ulike tidspunkter.

507 Tjenester for uthenting av geografisk informasjon (thematicGeographicInformationExtractionService)

Tjenester som støtter uthenting av objekt- og terrenginformasjon fra fjernmålte og skannede bilder.
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508 Bildebehandlingstjeneste (thematicImageProcessingService)

Tjeneste for å endre verdiene i et bildes tematiske egenskaper ved hjelp av en matematisk funksjon.

509 Tjeneste for oppløsningsreduksjon (thematicReducedResolutionGenerationService)

Tjeneste som reduserer oppløsningen til et bilde.

510 Bildemanipuleringstjenester (thematicImageManipulationService)

Tjenester for manipulering av dataverdier i bilder: endre verdier for farge og kontrast, bruke ulike filtre, 
manipulere bildeoppløsning, fjerne støy, «striping», radiometriske korrigeringer, atmosfærisk demping, 
endre lysstyrke osv.

511 Tjenester for bildeforståelse (thematicImageUnderstandingService)

Tjenester som gir automatisk påvisning av endringer i bildet, registrert bildedifferensiering, analyse og 
visning av forskjellsbetydning og arealbasert og modellbasert differensiering.

512 Tjenester for bildesyntese (thematicImageSynthesisService)

Tjenester for å lage eller omforme bilder ved hjelp av datamaskinbaserte romlige modeller, 
perspektivendringer og manipuleringer av bildeegenskaper for å bedre synlighet, skjerpe oppløsningen og/
eller redusere virkningene av skyer eller dis.

513 Manipulering av flerbåndsbilder (thematicMultibandImageManipulationService)

Tjenester som endrer et bilde ved hjelp av bildets ulike bånd.

514 Tjeneste for objektpåvisning (thematicObjectDetectionService)

Tjeneste for å påvise virkelige objekter i et bilde.

515 Geoanalysetjeneste (thematicGeoparsingService)

Tjeneste for å skanne tekstdokumenter for stedsbaserte referanser, som for eksempel stedsnavn, adresser, 
postnumre osv., for å forberede en overgang til en geokodingstjeneste.

516 Geokodingstjeneste (thematicGeocodingService)

Tjeneste for å supplere stedsbaserte tekstreferanser med geografiske koordinater (eller andre romlige 
referanser).

600 Geografiske behandlingstjenester – temporale (temporalProcessingService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

601 Tjeneste for omforming av tidsreferansesystem (temporalReferenceSystemTransformationService)

Tjeneste for å endre verdiene for tidsangivelser fra ett tidsreferansesystem til et annet tidsreferansesystem.

602 Tjeneste for definisjon av delsett (temporalSubsettingService)

Tjeneste som trekker ut data fra en inndatamengde i et kontinuerlig intervall basert på temporale 
posisjonsverdier.
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603 Utvalgstjeneste (temporalSamplingService)

Tjeneste som trekker ut data fra en inndatamengde ved hjelp av en konsekvent utvelgingsordning basert på 
temporale posisjonsverdier.

604 Tjeneste for analyse av tidsnærhet (temporalProximityAnalysisService)

Tjeneste som ut fra et angitt tidsintervall eller en angitt hendelse finner alle objekter med et angitt sett av 
egenskaper som befinner seg innenfor et intervall som er angitt av brukeren, i forhold til intervallet eller 
hendelsen.

700 Geografiske behandlingstjenester – metadata (metadataProcessingService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

701 Tjeneste for statistisk beregning (metadataStatisticalCalculationService)

Tjeneste for å utføre statistiske beregninger i et datasett.

702 Tjenester for geografiske kommentarer (metadataGeographicAnnotationService)

Tjenester for å legge til tilknyttet informasjon til et bilde eller et objekt i en objektsamling.

800 Tjenester for geografisk kommunikasjon (comService)

Denne kategorien omfatter følgende underkategorier:

801 Kodingstjeneste (comEncodingService)

Tjeneste som sørger for gjennomføring av en kodingsregel og gir et grensesnitt for koding og avkoding.

802 Overføringstjeneste (comTransferService)

Tjeneste som sørger for gjennomføring av en eller flere overføringsprotokoller, som tillater dataoverføring 
mellom distribuerte informasjonssystemer via frakoblede eller tilkoblede kommunikasjonsmedier.

803 Tjeneste for geografisk komprimering (comGeographicCompressionService)

Tjeneste som konverterer romlige deler av en objektsamling til og fra komprimert form.

804 Tjeneste for geografisk formatkonvertering (comGeographicFormatConversionService)

Tjeneste som konverterer fra et geografisk dataformat til et annet.

805 Meldingstjeneste (comMessagingService)

Tjeneste som tillater flere brukere samtidig å se på, kommentere og anmode om redigering av objektsamlinger.

806 Håndtering av eksterne filer og programmer (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Tjeneste som gir tilgang til eksterne lagringsmedier for geografiske objekter som om de var lokale for 
kunden.

5. SAMSVARSNIVÅ

5.1. Samsvar (conformant)

Ressursen er fullt ut i samsvar med den angitte spesifikasjonen.
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5.2. Ikke samsvar (notConformant)

Ressursen er ikke i samsvar med den angitte spesifikasjonen.

5.3. Ikke vurdert (notEvaluated)

Samsvar er ikke vurdert.

6. DEN ANSVARLIGE PARTS FUNKSJON

6.1. Ressursleverandør (resourceProvider)

Den part som leverer ressursen.

6.2. Forvalter (custodian)

Den part som påtar seg ansvar for dataene og sikrer at ressursen håndteres og vedlikeholdes på en hensiktsmessig 
måte.

6.3. Eier (owner)

Den part som eier ressursen.

6.4. Bruker (user)

Den part som bruker ressursen.

6.5. Distributør (distributor)

Den part som distribuerer ressursen.

6.6. Produsent (originator)

Den part som skapte ressursen.

6.7. Kontaktpunkt (pointOfContact)

Den part som kan kontaktes for å få kunnskap om eller erverve ressursen.

6.8. Undersøkelsesleder (principalInvestigator)

Den viktigste part som har ansvar for å samle opplysninger og foreta undersøkelser.

6.9. Behandler (processor)

Den part som har behandlet dataene på en måte som gjør at ressursen er blitt endret.

6.10. Utgiver (publisher)

Den part som har gitt ut ressursen.

6.11. Opphavsperson (author)

Den part som er opphav til ressursen.

_________________
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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  
2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en  
infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske 
fellesskap (INSPIRE)(1), særlig artikkel 21 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2007/2/EF fastsettes krav til medlemsstatene 
om å overvåke gjennomføring og bruk av de respektive 
infrastrukturene for geografisk informasjon og å 
rapportere om gjennomføringen av nevnte direktiv.

2) For å sikre en enhetlig tilnærmingsmåte til slik overvåking 
og rapportering bør medlemsstatene utarbeide en liste 
over de geodatasett og geodatatjenester som svarer 
til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 
2007/2/EF, gruppert etter tema og vedlegg, og over de 
nettjenestene som er nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF, gruppert etter tjenestetype, og oversende 
denne listen til Kommisjonen.

3) Overvåkingen bør være basert på et sett indikatorer 
beregnet på grunnlag av data samlet inn fra relevante 
berørte parter på ulike nivåer hos offentlige myndigheter.

4) Dataene som samles inn for beregning av overvåkings-
indikatorene, bør legges fram for Kommisjonen.

5) Resultatene av overvåkingen og rapporteringen bør 
legges fram for Kommisjonen og offentliggjøres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 11.6.2009, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 26.

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 2007/2/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Ved dette vedtak fastsettes nærmere regler for medlemsstatenes 
overvåking av gjennomføring og bruk av deres infrastrukturer 
for geografisk informasjon og for rapportering om 
gjennomføringen av direktiv 2007/2/EF.

Artikkel 2

Felles bestemmelser for overvåking og rapportering

1. Medlemsstatene skal opprette en liste over geodatasett 
og geodatatjenester som svarer til de temaene som er oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, gruppert etter tema 
og vedlegg, og over de nettjenestene som er nevnt i artikkel 11 
nr. 1 i nevnte direktiv, gruppert etter tjenestetype.

Medlemsstatene skal legge fram denne listen for Kommisjonen 
og hvert år ajourføre den.

2. Medlemsstatene skal benytte seg av den 
samordningsstrukturen som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 i 
direktiv 2007/2/EF for innsamling av data for overvåking og 
rapportering.

3. Medlemsstatenes kontaktpunkter skal legge fram for 
Kommisjonen resultatene av overvåking som nevnt i artikkel 
21 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF og rapporten nevnt i artikkel 21 nr. 
2 og nr. 3 i nevnte direktiv.

4. Alle resultatene av overvåking og rapportering skal gjøres 
tilgjengelig for offentligheten via Internett eller andre former 
for telekommunikasjon.

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. juni 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og 
rapportering

[meddelt under nummer K(2009) 4199]

 (2009/442/EF)(*)

2015/EØS/49/58
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KAPITTEL II

OVERVÅKING AV GJENNOMFØRINGEN AV 
METADATAKRAV

Artikkel 3

Overvåking av hvorvidt det foreligger metadata

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle om det 
foreligger metadata for de geodatasett og geodatatjenester 
som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 
2007/2/EF: 

a) en generell indikator (MDi1) som måler om det foreligger 
metadata for de geodatasett og geodatatjenester som svarer 
til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/
EF.

b) følgende særlige indikatorer: 

i) MDi1.1, som måler om det foreligger metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg I 
til direktiv 2007/2/EF, 

ii) MDi1.2, som måler om det foreligger metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg II 
til direktiv 2007/2/EF, 

iii) MDi1.3, som måler om det foreligger metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg III 
til direktiv 2007/2/EF, 

iv) MDi1.4, som måler om det foreligger metadata for 
de geodatatjenester som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

2. Medlemsstatene skal for hvert geodatasett og hver 
geodatatjeneste som er oppført på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1, 
fastsette om det foreligger metadata og skal tilordne følgende 
verdier til geodatasettet eller -tjenesten: 

a) verdien 1 der det foreligger metadata, 

b) verdien 0 der det ikke foreligger metadata.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
MDi1 ved å dividere antallet geodatasett og -tjenester som 
svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 
2007/2/EF og som det foreligger metadata for, med det samlede 
antallet geodatasett og -tjenester som svarer til temaene oppført 
i de nevnte vedleggene.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik:  

a) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
I til direktiv 2007/2/EF og som det foreligger metadata for, 
dividert med det samlede antallet geodatasett som svarer til 
temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi1.1), 

b) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
II til direktiv 2007/2/EF og som det foreligger metadata for, 
dividert med det samlede antallet geodatasett som svarer til 
temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi1.2), 

c) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg III til direktiv 2007/2/EF og som det foreligger 
metadata for, dividert med det samlede antallet geodatasett 
som svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi1.3), 

d) antallet geodatatjenester som svarer til temaene oppført 
i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF og som det 
foreligger metadata for, dividert med det samlede antallet 
geodatatjenester som svarer til temaene oppført i de nevnte 
vedleggene (MDi1.4).

Artikkel 4

Overvåking av metadataenes samsvar med kravene

1.  Følgende indikatorer skal benyttes til å måle samsvar for 
metadata for geodatasett og -tjenester som svarer til temaene 
oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv: 

a) en generell indikator (MDi2) som måler samsvar for 
metadata for de geodatasett og -tjenester som svarer til 
temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, 
med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv.

b) følgende særlige indikatorer:

i) MDi2.1, som måler samsvar for metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
I til direktiv 2007/2/EF, med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, 

ii) MDi2.2, som måler samsvar for metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
II til direktiv 2007/2/EF, med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, 
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iii) MDi2.3, som måler samsvar for metadata for de 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
III til direktiv 2007/2/EF, med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, 

iv) MDi2.4, som måler samsvar for metadata for de 
geodatatjenester som svarer til temaene oppført 
i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv.

2. Medlemsstatene skal for hvert geodatasett og hver 
geodatatjeneste som er oppført på listen nevnt i artikkel 2 nr. 
1 i dette vedtak, fastsette om de tilsvarende metadataene er i 
samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 
4 i direktiv 2007/2/EF og skal tilordne følgende verdier til 
geodatasettene eller -tjenestene: 

a) verdien 1 der de tilsvarende metadataene er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i direktiv 
2007/2/EF, 

b) verdien 0 der de tilsvarende metadataene ikke er i samsvar 
med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i 
direktiv 2007/2/EF.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
MDi2 ved å dividere antallet geodatasett og -tjenester som svarer 
til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF 
og der metadataene er i samsvar med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, med det samlede 
antallet geodatasett og -tjenester som svarer til temaene oppført 
i de nevnte vedleggene.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
I til direktiv 2007/2/EF og der metadataene er i samsvar 
med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi2.1), 

b) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
II til direktiv 2007/2/EF og der metadataene er i samsvar 
med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi2.2), 

c) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg 
III til direktiv 2007/2/EF og der metadataene er i samsvar 
med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (MDi2.3), 

d) antallet geodatatjenester som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF og der metadataene 
er i samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 
nr. 4 i nevnte direktiv, dividert med det samlede antallet 
geodatatjenester (MDi2.4).

KAPITTEL III

OVERVÅKING AV GJENNOMFØRINGEN AV 
SAMVIRKNINGSKRAVENE FOR GEODATASETT

Artikkel 5

Overvåking av geodatasettenes geografiske dekning

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle den 
geografiske dekningen av de geodatasettene som svarer til 
temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF: 

a) en generell indikator (DSi1) som måler utstrekningen 
av medlemsstatenes territorium som omfattes av 
geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg I, 
II og III til direktiv 2007/2/EF.

b) følgende særlige indikatorer:

i) DSi1.1, som måler utstrekningen av medlemsstatenes 
territorium som omfattes av de geodatasettene som 
svarer til temaene oppført i vedlegg I til direktiv 
2007/2/EF, 

ii) DSi1.2, som måler utstrekningen av medlemsstatenes 
territorium som omfattes av de geodatasettene som 
svarer til temaene oppført i vedlegg II til direktiv 
2007/2/EF, 

iii) DSi1.3, som måler utstrekningen av medlemsstatenes 
territorium som omfattes av de geodatasettene som 
svarer til temaene oppført i vedlegg III til direktiv 
2007/2/EF.
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2. Medlemsstatene skal for geodatasettene som er oppført 
på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1 fastsette følgende: 

a) området som skal dekkes av et gitt geodatasett (heretter 
kalt «relevant område»), uttrykt i km2, 

b) området som blir dekket av et gitt geodatasett (heretter kalt 
«faktisk område»), uttrykt i km2.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
DSi1 ved å dividere summen av de faktiske områdene som 
omfattes av alle geodatasett og -tjenester som svarer til 
temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, 
med summen av de relevante områdene for alle geodatasett 
som svarer til temaene oppført i de nevnte vedleggene.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) summen av faktiske områder som omfattes av de 
geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg I til 
direktiv 2007/2/EF, dividert med summen av de relevante 
områdene for de geodatasettene som svarer til temaene 
oppført i nevnte vedlegg (DSi1.1), 

b) summen av faktiske områder som omfattes av de 
geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg 
II til direktiv 2007/2/EF, dividert med summen av de 
relevante områdene for de geodatasettene som svarer til 
temaene oppført i nevnte vedlegg (DSi1.2), 

c) summen av faktiske områder som omfattes av de 
geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg 
III til direktiv 2007/2/EF, dividert med summen av de 
relevante områdene for de geodatasettene som svarer til 
temaene oppført i nevnte vedlegg (DSi1.3).

Artikkel 6

Overvåking av geodatasettenes samsvar med kravene

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle samsvar for 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og 
III til direktiv 2007/2/EF, med gjennomføringsreglene nevnt 
i artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, samt samsvar for deres 
tilsvarende metadata med gjennomføringsreglene nevnt i 
artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv: 

a) en generell indikator (DSi2) som måler samsvar for de 
geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg I, 
II og III til direktiv 2007/2/EF, med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv samt samsvar for 
deres tilsvarende metadata med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv. 

b) følgende særlige indikatorer:

i) DSi2.1, som måler samsvar for de geodatasettene som 
svarer til temaene oppført i vedlegg I til direktiv 2007/2/
EF, med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 
1 i nevnte direktiv, samt samsvar for deres tilsvarende 
metadata med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 
nr. 4 i nevnte direktiv, 

ii) DSi2.2, som måler samsvar for de geodatasettene 
som svarer til temaene oppført i vedlegg II til direktiv 
2007/2/EF, med gjennomføringsreglene nevnt i 
artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, samt samsvar for deres 
tilsvarende metadata med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, 

iii) DSi2.3, som måler samsvar for de geodatasettene som 
svarer til temaene oppført i vedlegg III til direktiv 
2007/2/EF, med gjennomføringsreglene nevnt i 
artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, samt samsvar for deres 
tilsvarende metadata med gjennomføringsreglene 
nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv.

2. Medlemsstatene skal slå fast om alle geodatasett som 
er oppført på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1 i dette vedtak, er 
i samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 
1 i direktiv 2007/2/EF, og om de tilsvarende metadataene 
er i samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 
nr. 4 i nevnte direktiv, og skal tilordne følgende verdier til 
geodatasettene: 

a) verdien 1 når geodatasettene er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF og deres tilsvarende metadata er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv. 

b) verdien 0 når geodatasettene ikke er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2007/2/EF eller deres tilsvarende metadata ikke er i 
samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 
4 i nevnte direktiv.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
DSi2 ved å dividere antallet geodatasett som svarer til temaene 
oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF og som er i 
samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 
nevnte direktiv og hvis tilsvarende metadata er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv, 
med det samlede antallet geodatasett som svarer til temaene 
oppført i de nevnte vedleggene.
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4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I til direktiv 2007/2/EF som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv og hvis tilsvarende metadata er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (DSi2.1), 

b) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg II til direktiv 2007/2/EF som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv og hvis tilsvarende metadata er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (DSi2.2), 

c) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg III til direktiv 2007/2/EF som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv og hvis tilsvarende metadata er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 
direktiv, dividert med det samlede antallet geodatasett som 
svarer til temaene oppført i nevnte vedlegg (DSi2.3).

KAPITTEL IV

OVERVÅKING AV GJENNOMFØRINGEN AV KRAV 
TIL NETTJENESTER

Artikkel 7

Overvåking av metadataenes tilgjengelighet via 
søketjenester

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle i hvilken 
grad metadata for de geodatasett og -tjenester som svarer til 
temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF, er 
tilgjengelige via søketjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav 
a) i nevnte direktiv: 

a) en generell indikator (NSi1), som måler i hvilket omfang 
det via søketjenester er mulig å søke etter geodatasett og 
geodatatjenester som svarer til temaene oppført i vedlegg 
I, II og III til direktiv 2007/2/EF på grunnlag av deres 
tilsvarende metadata.

b) følgende særlige indikatorer:

i) NSi1.1, som måler i hvilket omfang det via søketjenester 
er mulig å søke etter geodatasett som svarer til temaene 
oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF på 
grunnlag av deres tilsvarende metadata, 

ii) NSi1.2, som måler i hvilket omfang det via 
søketjenester er mulig å søke etter geodatatjenester 
som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til 
direktiv 2007/2/EF på grunnlag av deres tilsvarende 
metadata.

2. Medlemsstatene skal for hvert geodatasett og hver 
geodatatjeneste som er oppført på listen nevnt i artikkel 2 
nr. 1, fastsette om en slik søketjeneste finnes og skal tilordne 
følgende verdier til geodatasettet eller -tjenesten: 

a) verdien 1 der det finnes en søketjeneste, 

b) verdien 0 der det ikke finnes noen søketjeneste.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
NSi1 ved å dividere antallet geodatasett og geodatatjenester 
som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 
2007/2/EF og som det finnes en søketjeneste for, med det 
samlede antallet geodatasett og geodatatjenester som svarer til 
temaene oppført i de nevnte vedleggene.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF som det finnes 
en søketjeneste for, dividert med det samlede antallet 
geodatasett som svarer til temaene oppført i de nevnte 
vedleggene (NSi1.1), 

b) antallet geodatatjenester som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF som det finnes 
en søketjeneste for, dividert med det samlede antallet 
geodatatjenester som svarer til temaene oppført i de nevnte 
vedleggene (NSi1.2).

Artikkel 8

Overvåking av geodatasettenes tilgjengelighet via visnings- 
og nedlastingstjenester

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle i hvilken grad 
de geodatasettene som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II 
og III til direktiv 2007/2/EF, er tilgjengelige via de visnings- og 
nedlastingstjenestene som er nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) 
og c) i nevnte direktiv: 

a) en generell indikator (NSi2) som måler i hvilket omfang 
det via visnings- og nedlastingstjenester er mulig å vise 
og laste ned geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

b) følgende særlige indikatorer:

i) NSi2.1, som måler tilgjengeligheten til geodatasett 
som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til 
direktiv 2007/2/EF via visningstjenester, 
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ii) NSi2.2, som måler tilgjengeligheten til geodatasett 
som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II og III til 
direktiv 2007/2/EF via nedlastingstjenester.

2. Medlemsstatene skal for hvert geodatasett som er oppført 
på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1, fastsette om det finnes en 
visningstjeneste eller en nedlastingstjeneste, eller begge deler, 
og skal tilordne følgende verdier til geodatasettene: 

a) verdien 1 der det finnes en visningstjeneste og verdien 0 der 
en slik tjeneste ikke finnes, 

b) verdien 1 der det finnes en nedlastingstjeneste og verdien 0 
der en slik tjeneste ikke finnes, 

c) verdien 1 der det finnes både en visningstjeneste og en 
nedlastingstjeneste og verdien 0 der minst en av disse 
tjenestene ikke finnes.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
NSi2 ved å dividere antallet geodatasett som svarer til temaene 
oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF og som 
det finnes både visnings- og nedlastingstjenester for, med det 
samlede antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i de 
nevnte vedleggene (NSi2).

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF som det finnes 
en visningstjeneste for, dividert med det samlede antallet 
geodatasett som svarer til temaene oppført i de nevnte 
vedleggene (NSi2.1), 

b) antallet geodatasett som svarer til temaene oppført i 
vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/EF som det finnes en 
nedlastingstjeneste for, dividert med det samlede antallet 
geodatasett som svarer til temaene oppført i de nevnte 
vedleggene (NSi2.2).

Artikkel 9

Overvåking av bruken av nettjenester

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å overvåke bruken 
av nettjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF: 

a) en generell indikator (NSi3), som måler bruken av alle 
nettjenestene.

b) følgende særlige indikatorer:

i) NSi3.1, som måler bruken av søketjenester, 

ii) NSi3.2, som måler bruken av visningstjenester, 

iii) NSi3.3, som måler bruken av nedlastingstjenester, 

iv) NSi3.4, som måler bruken av omformingstjenester, 

v) NSi3.5, som måler bruken av aktiveringstjenester.

2. Medlemsstatene skal fastsette det årlige antallet 
anmodninger om tjenester for hver nettjeneste som er oppført 
på listen i artikkel 2 nr. 1.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
NSi3 ved å dividere summen av det årlige antallet 
tjenesteanmodninger for alle nettjenester med antallet 
nettjenester.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) Det årlige antallet tjenesteanmodninger for alle 
søketjenester, dividert med antallet søketjenester (NSi3.1), 

b) det årlige antallet tjenesteanmodninger for alle 
visningstjenester, dividert med antallet visningstjenester 
(NSi3.2), 

c) det årlige antallet tjenesteanmodninger for 
alle nedlastingstjenester, dividert med antallet 
nedlastingstjenester (NSi3.3), 

d) det årlige antallet tjenesteanmodninger for alle 
omformingstjenester, dividert med antallet 
omformingstjenester (NSi3.4), 

e) det årlige antallet tjenesteanmodninger for 
alle aktiveringstjenester, dividert med antallet 
aktiveringstjenester (NSi3.5).

Artikkel 10

Overvåking av nettjenestenes samsvar med kravene

1. Følgende indikatorer skal benyttes til å måle samsvar for 
nettjenestene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/2/EF med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i nevnte direktiv: 

a) en generell indikator (NSi4), som måler alle nettjenesters 
samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i 
direktiv 2007/2/EF.
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b) følgende særlige indikatorer:

i) NSi4.1, som måler søketjenesters samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, 

ii) NSi4.2, som måler visningstjenesters samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, 

iii) NSi4.3, som måler nedlastingstjenesters samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, 

iv) NSi4.4, som måler omformingstjenesters samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, 

v) NSi4.5, som måler aktiveringstjenesters samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF.

2. Medlemsstatene skal avgjøre om alle nettjenester som 
er oppført på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1 i dette vedtak, er 
i samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 nr. 
1 i direktiv 2007/2/EF, og skal tilordne følgende verdier til 
nettjenestene: 

a) verdien 1 der nettjenesten er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, 

b) verdien 0 der nettjenesten ikke er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF.

3. Medlemsstatene skal beregne den generelle indikatoren 
NSi4 ved å dividere antallet nettjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2007/2/EF, 
med det samlede antallet nettjenester.

4. Medlemsstatene skal beregne de særlige indikatorene 
slik: 

a) antallet søketjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 
2007/2/EF, dividert med det samlede antallet søketjenester 
(NSi4.1), 

b) antallet visningstjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2007/2/
EF, dividert med det samlede antallet visningstjenester 
(NSi4.2), 

c) antallet nedlastingstjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2007/2/
EF, dividert med det samlede antallet nedlastingstjenester 
(NSi4.3), 

d) antallet omformingstjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2007/2/
EF, dividert med det samlede antallet omformingstjenester 
(NSi4.4), 

e) antallet aktiveringstjenester som er i samsvar med 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2007/2/
EF, dividert med det samlede antallet aktiveringstjenester 
(NSi4.5).

Artikkel 11

Informasjon som skal legges fram

1. Medlemsstatene skal legge fram følgende informasjon for 
Kommisjonen:

a) verdiene for alle generelle og særlige indikatorer, uttrykt i 
en prosentdel, 

b) tellerne og nevnerne for alle generelle og særlige 
indikatorer, 

c) dataene samlet inn i henhold til artikkel 3 
nr. 2, 4 nr. 2, 5 nr. 2, 6 nr. 2, 7 nr. 2, 8 nr. 2,  
9 nr. 2 og 10 nr. 2.

2. Resultatene av overvåkingen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i 
direktiv 2007/2/EF skal gjelde overvåking som er utført i 
løpet av et kalenderår, og skal offentliggjøres innen 15. mai 
påfølgende år. Deretter skal resultatene ajourføres minst hvert 
år.

Resultatene som gjelder overvåking utført i 2009 skal omfatte 
perioden som begynner på den dato som er nevnt i artikkel 18, 
og fram til utgangen av dette året.

KAPITTEL V

RAPPORTERING

Artikkel 12

Samordning og kvalitetssikring

1. Når det gjelder samordning, skal den kortfattede 
beskrivelsen nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav a) i direktiv 
2007/2/EF inneholde følgende: 
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a) navn, kontaktinformasjon, rolle og ansvarsområder for 
medlemsstatens kontaktpunkt, 

b) navn, kontaktinformasjon, rolle og ansvarsområder, samt 
organisasjonskart for samordningsstrukturen som støtter 
kontaktpunktet i medlemsstaten, 

c) en beskrivelse av forholdet til tredjemenn, 

d) en oversikt over samordningsorganets arbeidsmetoder og 
-framgangsmåter, 

e) kommentarer til overvåkings- og rapporteringsprosessen.

2. Når det gjelder organiseringen av kvalitetssikring, skal 
den kortfattede beskrivelsen nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav a) 
i direktiv 2007/2/EF inneholde følgende: 

a) en beskrivelse av framgangsmåtene for kvalitetssikring, 
herunder vedlikehold av infrastrukturen for geografisk 
informasjon, 

b) en analyse av kvalitetssikringsproblemer knyttet til 
utviklingen av infrastrukturen for geografisk informasjon, 
idet det tas hensyn til de generelle og særlige indikatorene, 

c) en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å bedre 
kvalitetssikringen av infrastrukturen, 

d) der det er etablert en sertifiseringsordning, en beskrivelse 
av denne ordningen.

Artikkel 13

Bidrag til infrastrukturens funksjon og samordning

Den kortfattede beskrivelsen nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav b) 
i direktiv 2007/2/EF skal inneholde følgende: 

a) en oversikt over ulike berørte parter som bidrar til 
gjennomføringen av infrastrukturen for geografisk 
informasjon, ordnet etter følgende typer: brukere, 
dataprodusenter, tjenesteytere, samordningsorganer, 

b) en beskrivelse av rollen til ulike berørte parter når det gjelder 
utvikling og vedlikehold av infrastrukturen for geografisk 
informasjon, herunder deres rolle i samordningen av 
oppgaver, levering av data og metadata, samt styring og 
utvikling av og verter for tjenester, 

c) en generell beskrivelse av de viktigste tiltakene som 
er truffet for å legge forholdene til rette for deling av 
geodatasett og -tjenester mellom offentlige myndigheter, 
samt en beskrivelse av hvordan delingen av data er bedret 
som et resultat av dette, 

d) en beskrivelse av hvordan berørte parter samarbeider, 

e) en beskrivelse av tilgangen til tjenestene via geoportalen 
INSPIRE, som nevnt i artikkel 15 nr. 2 i direktiv 2007/2/
EF.

Artikkel 14

Bruk av infrastrukturen for geografisk informasjon

Opplysninger om bruk av infrastrukturen for geografisk 
informasjon nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav c) i direktiv 
2007/2/EF skal omfatte følgende: 

a) bruken av geodatatjenestene i infrastrukturen for geografisk 
informasjon, idet det tas hensyn til de generelle og særlige 
indikatorene, 

b) offentlige myndigheters bruk av geodatasett som svarer til 
temaene oppført i vedlegg I, II og III til direktiv 2007/2/
EF, med særlig vekt på gode eksempler på området 
miljøpolitikk, 

c) dersom dette er tilgjengelig, dokumentasjon som viser 
allmennhetens bruk av infrastrukturen for geografisk 
informasjon, 

d) eksempler på bruk over landegrensene og arbeid som 
er gjort for å bedre konsekvens over landegrensene for 
geodatasett som svarer til temaene oppført i vedlegg I, II 
og III til direktiv 2007/2/EF, 

e) hvordan omformingstjenester blir benyttet for å oppnå 
samvirkning av dataene.

Artikkel 15

Ordninger for deling av data

Den kortfattede beskrivelsen nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav d) 
i direktiv 2007/2/EF skal inneholde følgende: 

a) en oversikt over ordninger for deling av data mellom 
offentlige myndigheter som allerede er, eller er i ferd med å 
bli, opprettet, 

b) en oversikt over ordninger for deling av data mellom 
offentlige myndigheter og Fellesskapets institusjoner og 
organer som allerede er, eller er i ferd med å bli, opprettet, 
herunder eksempler på ordninger for deling av data for 
bestemte geodatasett, 

c) en liste over hindringer for deling av datasett og -tjenester 
mellom offentlige myndigheter og mellom offentlige 
myndigheter og Fellesskapets institusjoner og organer, 
samt en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å fjerne 
disse hindringene.
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Artikkel 16

Nytte- og kostnadsaspekter

Den kortfattede beskrivelsen nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav e) 
i direktiv 2007/2/EF skal inneholde følgende: 

a) et anslag over kostnadene som følger av gjennomføringen 
av direktiv 2007/2/EF, 

b) eksempler på den nytten som har vist seg, herunder 
eksempler på de positive virkningene på politisk 
planlegging, gjennomføring og evaluering, eksempler 
på forbedrede tjenester til borgerne samt eksempler på 
samarbeid over landegrensene.

Artikkel 17

Ajourføring av rapporter

Rapporten nevnt i artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2007/2/EF skal 
omfatte de tre foregående kalenderårene forut for rapportåret.

KAPITTEL VI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 5. juni 2009.

Artikkel 19

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 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. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert 
fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1 annet ledd,

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det medvirker til en vesentlig 
bedring av de viktigste miljøaspektene. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det 
for hver produktgruppe skal fastsettes særlige kriterier 
for tildeling av miljømerke, på grunnlag av de kriteriene 
som er utarbeidet av Komiteen for miljømerking i Den 
europeiske union.

3) Miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering 
og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen det ble gitt 
underretning om dette vedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 17.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 28.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Tekstile gulvbelegg skal defineres som gulvbelegg som 
vanligvis består av vevd, strikket eller tuftet stoff, som ofte 
fastgjøres med stifter, klemmer eller lim. Løse matter og 
småtepper er ikke omfattet. Den omfatter ikke veggkledninger 
eller kledninger til utendørs bruk.

Denne produktgruppen omfatter ikke tekstiler behandlet 
med biocidprodukter, unntatt når det aktive stoffet i disse 
biocidproduktene inngår i vedlegg IA til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF(2), og når biocidproduktet er godkjent 
for den aktuelle bruken i samsvar med vedlegg V til direktiv  
98/8/EF.

Artikkel 2

For å få tildelt fellesskapsmiljømerket i henhold til forordning 
(EF) nr. 1980/2000 skal det tekstile gulvbelegget høre inn 
under produktgruppen «tekstile gulvbelegg» som definert i 
artikkel 1 i dette vedtak, og oppfylle de miljøkriteriene som er 
fastsatt i vedlegget.

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. november 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile gulvbelegg

[meddelt under nummer K(2009) 9523]

 (2009/967/EF)(*)

2015/EØS/49/59
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Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «tekstile gulvbelegg» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll 
skal gjelde i fire år fra den datoen det ble gitt underretning om dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål skal produktgruppen «tekstile gulvbelegg» tildeles kodenummer «34».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

ALLMENT

Formålet med kriteriene

Disse kriteriene har særlig som formål å:

– minske innvirkningen på habitater og tilhørende ressurser,

– minske energiforbruket,

– minske utslippene av giftige eller andre forurensende stoffer i miljøet,

– minske bruk av farlige stoffer i materialer og i ferdige produkter,

– fremme sikkerhet og fravær av helserisiko i de umiddelbare omgivelsene,

– opplyse forbrukeren om hvordan produktene kan brukes på best mulig måte med tanke på miljøet.

Kriteriene er fastsatt på nivåer som fremmer merking av belegg som er produsert med lav miljøvirkning.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.

Denne produktgruppen omfatter gruppen tepper, definert som «gulvbelegg som vanligvis består av vevd, strikket eller 
tuftet stoff, som ofte fastgjøres med stifter, klemmer eller lim».

Den omfatter ikke veggkledninger eller kledninger til utendørs bruk. Løse matter og småtepper er ikke omfattet.

Definisjonen av produktgruppen tekstile gulvbelegg følger standarden DIN ISO 2424.

Den europeiske industrien for tekstile gulvbelegg fastsetter sitt tekniske standpunkt i Det europeiske standardiseringsorgan 
CEN/TC 134.

Den funksjonelle enheten som inn- og utgående mengder skal måles mot, er 1 m2 av det ferdige produktet.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
er godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av behørig akkrediterte laboratorier eller laboratorier som oppfyller de 
alminnelige kravene i standarden EN ISO 17025.

Ved behov kan vedkommende organer kreve underbyggende dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

KrITErIEr FOr TEKSTILE GULVBELEGG

1. RÅSTOFFER

Allmenne krav til materialet

Det materialet som brukes til framstilling av produktet, skal ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger som på 
søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av dem):

R23 (giftig ved innånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved svelging)

R26 (meget giftig ved innånding)
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R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved svelging)

R39 (fare for svært alvorlig varig helseskade)

R40 (mulig fare for kreft)

R42 (kan forårsake sensibilisering ved innånding)

R43 (kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R48 (fare for alvorlig helseskade ved vedvarende eksponering)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(1) (direktivet om farlige stoffer) med senere endringer, og idet det tas 
hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) (direktivet om farlige stoffblandinger). 

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 
av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og 
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(3). I så fall 
kan råstoffene ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen 
av følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, 
H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, 
H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge klassifiseringen og sammensetningen av materialet med henblikk 
på kjemisk analyse, samt en erklæring om samsvar med ovennevnte kriterier.

1.1. Tekstilfibrer — kjemiske stoffer

Dersom det dreier seg om resirkulerte fibrer, får kriteriene definert i dette avsnitt, ikke anvendelse. Når det gjelder 
forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), anvendelse.

I dette avsnitt er det fastsatt særlige kriterier for fibrer av ull, polyamid, polyester og polypropylen.

Behandling av ull

a) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm:

Stoff CAS-nr.

γ-heksaklorsykloheksan (lindan) 319-84-6

α-heksaklorsykloheksan 319-85-7

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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Stoff CAS-nr.

β-heksaklorsykloheksan 58-89-9

δ-heksaklorsykloheksan 319-86-8

aldrin 309-00-2

dieldrin 60-57-1

endrin 72-20-8

p,p′-DDT 50-29-3

p,p′-DDD 72-54-8

b) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm:

Stoff CAS-nr.

Propetamfos 31218-83-4

Diazinon 333-41-5

Diklofention 97-17-6

Fenklorfos 299-84-3

Klorpyrifos 2921-88-2

Klorfenvinfos 470-90-6

Etion 563-12-2

Pirimifos-metyl 29232-93-7

c) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm:

Stoff CAS-nr.

Cyhalotrin 68085-85-8

Cybermetrin 52315-07-8

Deltametrin 52918-63-5

Fenvalerat 51630-58-1

Flumetrin 69770-45-2

d) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm:

Stoff CAS-nr.

Diflubenzuron 35367-38-5

Triflumuron 64628-44-0

Disyklanil 112636-83-6

Disse kravene (som angitt i bokstav a), b), c) og d) og hver for seg), skal ikke gjelde dersom det kan dokumenteres 
hvilke gårdbrukere som har produsert minst 75 % av den aktuelle ullen eller de aktuelle keratinfibrene, sammen 
med en erklæring fra disse gårdbrukerne om at de ovennevnte stoffene ikke har vært benyttet på de aktuelle feltene 
eller dyrene.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge den dokumentasjonen som er angitt ovenfor, eller en 
prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Dersom de anvendte 
tekstilmaterialene er tildelt EU-miljømerke for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge 
relevant dokumentasjon.
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Polyamidfibrer

Det årlige gjennomsnittet av N2O-utslipp til luft ved monomerframstilling skal ikke overstige 10 g/kg ferdige 
polyamid-6-fibrer eller 50 g/kg produserte polyamid-6,6-fibrer.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser 
at dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte tekstilmaterialene er tildelt 
EU-miljømerke for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

Polyester

a) Innholdet av antimon i polyesterfibrene skal ikke overstige 260 ppm. Dersom det ikke er benyttet antimon, 
kan søkeren angi «inneholder ikke antimon» (eller tilsvarende tekst) ved siden av miljømerket.

b) Det årlige gjennomsnittet av VOC-utslipp under polymerisering og fiberframstilling av polyester, målt ved de 
trinnene i prosessen der de forekommer, herunder også diffuse utslipp, skal ikke overstige 1,2 g/kg framstilt 
polyesterharpiks. (Med VOC forstås organiske forbindelser som ved 293,15 K har et damptrykk på minst 
0,01 kPa, eller som har en tilsvarende flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Når det gjelder a), skal søkeren enten framlegge en erklæring om at stoffet ikke er 
benyttet, eller en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: direkte mengdebestemmelse ved 
atomabsorpsjonsspektrofotometri. Prøvingen skal utføres på råfiber før eventuell våtbehandling. Når det gjelder 
b), skal søkeren framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at dette kriteriet er 
overholdt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte tekstilmaterialene er tildelt EU-miljømerke 
for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

Polypropylen

a) Det skal ikke benyttes blybaserte pigmenter.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

b) NOx- og SO2-utslipp fra produksjonen av polypropylen (monomerproduksjon, polymerisering og 
granulering) skal ikke overstige følgende grenser:

NOx: 12 kg/tonn polypropylen

SO2: 11 kg/tonn polypropylen

Vurder ing  og  kont ro l l :  Fiberprodusenten skal måle eller beregne de mengdene av NOx og SO2 som er 
sluppet ut under polypropylenproduksjonen, og framlegge en erklæring om at kriteriet er overholdt. Søkeren 
skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

1.2. Baksidematerialer

Når det gjelder forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), 
anvendelse.

Skumgummi (naturlig og syntetisk lateks og polyuretan)

Merk: Følgende kriterier må oppfylles bare dersom lateksskummet utgjør mer enn 5 % av teppets samlede vekt.

a) Ekstraherbare tungmetaller: Konsentrasjonen av følgende metaller skal ikke overstige følgende verdier:

Stoff Terskelverdi
(ppm)

antimon 0,5

arsen 0,5
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Stoff Terskelverdi
(ppm)

bly 0,5

kadmium 0,1

krom 1,0

kobolt 0,5

kobber 2,0

nikkel 1,0

kvikksølv 0,02

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: En malt prøve ekstraheres i henhold til DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtrering med 0,45 μm 
membranfilter. Analyse ved atomemisjonsspektroskopi med induktivt koplet plasma (ICP-AES) eller med 
hydrid- eller kalddampteknikk.

b) Flyktige organiske forbindelser(1) (VOC): Konsentrasjonen av VOC skal ikke overstige 0,5 mg/m3.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
Kammerprøving med DIN ISO 16000-6 for luftprøvetaking og analyse.

c) Metallkompleksfargestoffer: Metallkompleksfargestoffer basert på kobber, bly, krom eller nikkel, skal ikke 
benyttes.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

d) Klorfenoler: Klorfenoler (salter og estere) skal ikke finnes i konsentrasjoner over 0,1 ppm, bortsett fra mono- 
og diklorerte fenoler (salter og estere), som ikke skal overstige 1 ppm.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Maling av en prøve på 5 g, ekstraksjon av klorfenol eller natriumsalt. Analyse ved 
gasskromatografi (GC), påvisning med massespektrometer eller ECD.

e) Butadien: Konsentrasjonen av butadien skal ikke overstige 1 ppm.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Maling og veiing av prøven. Prøvetaking med «headspace»-prøvetaker. Analyse ved 
gasskromatografi (GC), påvisning med flammeionisasjonsdetektor.

f) Nitrosaminer: Konsentrasjonen av N-nitrosaminer skal ikke overstige 0,001 mg/m3, målt med kammerprøving.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Kammerprøving ifølge Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
ZH 1/120,23 (eller tilsvarende) for luftprøvetaking og analyse.

Skumgummi (bare for polyuretan)

a) Organisk tinn: Tinn i organisk form (tinn bundet til et karbonatom) skal ikke benyttes.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

b) Ekspansjonsmidler: KFK, HKFK, HFK eller metylenklorid skal ikke benyttes som ekspansjonsmidler eller 
som hjelpe-ekspansjonsmidler.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse ekspansjonsmidlene ikke er 
benyttet.

(1) Med VOC forstås organiske forbindelser som ved 293,15 K har et damptrykk på minst 0,01 kPa, eller som har en tilsvarende 
flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder.
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Vulkanisert skum

Vulkanisert skum skal ikke benyttes til baksidebelegg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

Formaldehyd

Konsentrasjonen av formaldehyd skal ikke overstige 30 ppm, målt i henhold til EN ISO 14184-1, eller 0,01 mg/
m3, målt med kammerprøving.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
EN ISO 14184-1. En prøve på 1 g varmes opp med 100 g vann til 40 °C i 1 time. Formaldehyd i ekstraktet 
analyseres fotometrisk med acetylaceton.

Alternativt kan kammerprøving av utslipp benyttes: ENV 13419-1, med EN ISO 16000-3 eller VDI 3484-1 for 
luftprøvetaking og analyse.

2. PRODUKSJON AV ALLE MATERIALER

Når det gjelder forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), 
anvendelse.

Søkeren skal også oppfylle følgende særlige krav:

Flammehemmende midler

Bare flammehemmende midler som er kjemisk bundet i polymerfibrene eller til fiberoverflaten (reaktive 
flammehemmende midler), kan benyttes i produktene. Dersom de flammehemmende midlene som benyttes, 
har noen av R-setningene oppført nedenfor, bør disse flammehemmende midlene ved bruk endre sin kjemiske 
struktur, slik at de ikke lenger klassifiseres i henhold til noen av disse R-setningene. (Mindre enn 0,1 % av det 
flammehemmende middelet på behandlet garn eller stoff kan fremdeles finnes i den form middelet hadde før 
bruk):

R40 (mulig fare for kreft)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt  kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av følgende 
faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, 
H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Dette gjelder ikke flammehemmende midler som bare blandes fysisk med polymerfiberen eller et tekstilovertrekk 
(flammehemmende tilsetningsstoffer).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at flammehemmende tilsetningsstoffer 
ikke er benyttet, opplysning om hvilke reaktive flammehemmende midler som eventuelt er benyttet, samt 
dokumentasjon (for eksempel med sikkerhetsdatablader) og/eller erklæringer som angir at disse flammehemmende 
midlene oppfyller dette kriteriet.
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Myknere

Dersom det benyttes en form for mykner under produksjonsprosessen, er det bare ftalater som på søknadstidspunktet 
er blitt gjenstand for risikovurdering og ikke er klassifisert med følgende setninger (eller kombinasjoner av dem), 
som kan benyttes:

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av følgende 
faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat), DIDP (di-isodecylftalat) er heller ikke tillatt i produktet.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet. Høyst 
0,1 vektprosent ftalat skal være til stede som urenheter i tekstile gulvbelegg, som definert i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/84/EF(1).

2.1 Kjemikalier anvendt som hjelpestoffer ved behandling av tekstilfibrer

Alkylfenoletoksylater (APEO), lineære alkylbenzensulfonater (LAS), bis(hydrogenisert talgalkyl)
dimetylammoniumklorid (DTDMAC), distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), di(herdet talg)
dimetylammoniumklorid (DHTDMAC), etylendiamintetraacetat (EDTA), og dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 
skal ikke benyttes og skal ikke inngå som en bestanddel i anvendte stoffblandinger eller sammensetninger.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

2.2. Fargestoffer og pigmenter

Azofargestoffer

Det skal ikke brukes azofargestoffer som kan spaltes til noen av følgende aromatiske aminer:

4-aminodifenyl (92-67-1)

Benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-aminoazotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4′-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3′-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3′-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3′-dimetylbenzidin (119-93-7)

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 40.
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3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4′-oksydianilin (101-80-4)

4,4′-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

2,4-xylidin

2,6-xylidin

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet. Om 
denne erklæringen skal kontrolleres, skal følgende standard benyttes = EN 14362-1 og 2. (Merk: Det er mulig å 
få falskt positive resultater for 4-aminoazobenzen, og derfor bør resultatene bekreftes.)

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske fargestoffer

a) Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C. I. Direct Black 38

C. I. Direct Blue 6

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at slike fargestoffer ikke er benyttet.

b) Det er ikke tillatt å benytte fargestoffer eller fargepreparater som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer 
som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av 
dem):

R40 (mulig fare for kreft)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av 
følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, 
H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at slike fargestoffer ikke er benyttet.
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Mulig sensibiliserende fargestoffer

Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Orange 76

(tidligere kalt Orange 37)

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Yellow 49

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet.

Tungmetaller

Fargestoffer og pigmenter som inneholder bly (Pb), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller krom (krom i alt) eller 
Cr(VI) som bestanddeler i fargekomponenten, skal ikke benyttes for å farge materialene:

Grenseverdien for den totale mengden tungmetaller i et vegg-til-vegg-teppe er 100 mg/kg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet, 
sammen med dokumentasjon som viser at den fastsatte grensen ikke er overskredet.

Dersom de anvendte produktene er GUT-merket, oppfyller de dette kravet og relevant dokumentasjon skal 
framlegges.

2.3. Utslipp i vann

Ull - KOF

KOF i spillvann fra ullrensing som slippes ut i avløpsledningene, skal ikke overstige 60 g/kg uvasket ull, og 
spillvannet skal behandles utenfor anlegget slik at KOF-innholdet reduseres ytterligere med minst 75 %, uttrykt 
som et årsgjennomsnitt.

KOF i spillvann fra ullrensing som behandles i anlegget og slippes ut i overflatevann, skal ikke overstige 45 g/
kg urenset ull. pH-verdien for spillvann som slippes ut i overflatevann skal være mellom 6 og 9 (med mindre pH-
verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen skal være under 40 °C (med mindre 
temperaturen i resipientvannet er høyere enn dette). Ullrensingsanlegget skal gi en detaljert beskrivelse av sin 
rensing av spillvannet og overvåke KOF-nivåene kontinuerlig.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge relevante data og prøvingsrapporter angående dette kriteriet 
som bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 6060.
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Utslipp av spillvann fra våtbehandling 

a) Spillvann fra våtbehandlingsanlegg (bortsett fra ullrensingsanlegg) som slippes ut etter rensing (i eller utenfor 
anlegget), skal ha et KOF-tall som er under 20 g/kg, uttrykt som årsgjennomsnitt.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter som 
bygger på ISO 6060, og som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

b) Dersom spillvannet renses i anlegget og slippes rett ut i overflatevann, skal det dessuten ha en pH-verdi 
mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen 
skal være under 40 °C (med mindre temperaturen i resipientvannet er høyere enn dette).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon og prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte produktene er tildelt EUs 
miljømerke for tekstilprodukter, oppfyller de dette kravet og relevant dokumentasjon skal framlegges.

Vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere

På hvert våtbehandlingsanlegg skal minst 95 vektprosent av de vaskemidlene, bløtgjøringsmidlene og 
kompleksdannerne som benyttes, være tilstrekkelig nedbrytbare eller kunne fjernes i renseanlegg. På hvert 
våtbehandlingsanlegg skal de benyttede vaskemidlene (som inneholder overflateaktive stoffer), oppfylle følgende 
kriterier: Overflateaktive stoffer skal oppfylle kriteriene for fullstendig aerob biologisk nedbryting. Minst 
95 vektprosent av de andre stoffene skal være tilstrekkelig nedbrytbare eller kunne fjernes i renseanlegg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  med «tilstrekkelig nedbrytbar» menes:

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, 
OECD 302 B eller ISO 9888, vises en nedbrytingsprosent på minst 70 % innen 28 dager, eller

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, 
OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593, vises en nedbrytingsprosent 
på minst 60 % innen 28 dager, eller

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 303 eller ISO 11733, vises en nedbrytingsprosent på 
minst 80 % innen 28 dager, eller

– eller dersom det kan dokumenteres tilsvarende tall for biologisk nedbryting, for stoffer som ikke kan prøves 
med de nevnte prøvingsmetodene.

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter og/eller 
erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater i samsvar ned opplysningene ovenfor, og som viser at alle 
vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere som benyttes, oppfyller dette kriteriet.

Metallkompleksfargestoffer

a) Ved farging av cellulose der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, skal 
mindre enn 20 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som skal 
renses (i eller utenfor produksjonsanlegget).

Ved alle andre fargingsprosesser der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, 
skal mindre enn 7 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som 
skal renses (i eller utenfor produksjonsanlegget).

b) Utslipp i vann etter rensing skal ikke overstige: Cu 75 mg/kg (fibrer, garn eller stoff), Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/
kg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at stoffet ikke er benyttet, eller 
dokumentasjon og prøvingsrapporter som bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 8288 for Cu og Ni, og 
EN 1233 for Cr.

2.4. Energiforbruk

Energiforbruket skal beregnes som den prosessenergien som er brukt i produksjon av gulvbeleggene.
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Prosessenergien, beregnet som angitt i det tekniske tillegget, skal overstige følgende verdier 
(P = verdibedømmelsespunkt)

Produktgruppe Grenseverdi
(P)

Syntetiske tepper 8

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal beregne produksjonsprosessens energiforbruk i samsvar med 
anvisningene i det tekniske tillegget. Søkeren skal framlegge de tilhørende resultatene og underlagsdokumentasjon.

3. BRUKSFASE

3.1. Utslipp av farlige stoffer

Følgende utslippsverdier skal ikke overskrides:

Stoff Grense
(etter 3 dager)

Summen av alle organiske forbindelser i 
retensjonsområdet
C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 luft

Summen av alle organiske forbindelser i 
retensjonsområdet
> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 luft

Summen av VOC uten LCI(*) 0,05 mg/m3 luft

(*) LCI = Lowest Concentration of Interest (laveste konsentrasjon av interesse).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal oversende et prøvesertifikat i samsvar med utslippsprøving prEN 15052 
eller DIN ISO 16000-9.

4. BRUKSEGENSKAPER

Produktet skal være egnet til bruk. Egnetheten kan påvises ved hjelp av data fra relevant ISO- eller CEN-
prøvingsmetode eller tilsvarende metoder, for eksempel nasjonale prøvingsmetoder.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges nærmere opplysninger om prøvingsmetodene og resultatene 
av disse samt en erklæring om at produktet er egnet til bruk, som bygger på alle andre opplysninger om den 
beste bruken av produktet for sluttbrukeren. I henhold til rådsdirektiv 89/106/EEC(1) antas et produkt å være 
egnet til bruk dersom det er i samsvar med en harmonisert standard, en europeisk teknisk godkjenning eller en 
ikke-harmonisert teknisk spesifikasjon anerkjent på fellesskapsplan. EFs samsvarsmerke «CE» på byggevarer 
er en samsvarattestering som er lett å kjenne igjen for produsentene, og kan anses som tilstrekkelig i denne 
sammenheng. Dessuten kan standard CEN/TS 14472-2 brukes til å vise samsvar at dette kriteriet er overholdt

5. FORBRUKEROPPLYSNING

Produktet skal selges med en bruksanvisning som inneholder alminnelige og tekniske råd om riktig bruk av 
produktet og om vedlikehold. Følgende opplysninger skal finnes på produktets emballasje og/eller i den 
medfølgende dokumentasjonen:

a) en opplysning om at produktet er tildelt EU-miljømerket sammen med en kortfattet forklaring av hva dette 
betyr, i tillegg til de generelle opplysningene i logoens rubrikk 2,

b) anbefalinger for bruk og vedlikehold av produktet. Disse opplysningene bør framheve alle relevante 
instruksjoner som særlig omhandler vedlikehold og bruk av produkter. Når det er aktuelt, bør produktets 
egenskaper under vanskelige klimatiske eller andre bruksforhold nevnes, for eksempel frostbestandighet/
vannabsorpsjon, bestandighet mot flekker, bestandighet mot kjemikalier, nødvendig forberedelse av 
underlaget som skal dekkes, rengjøringsanvisninger, anbefalt rengjøringsmiddel og rengjøringshyppighet, 
Om mulig, bør opplysningene eventuelt også omfatte en teknisk angivelse av produktets forventede levetid, 
uttrykt enten som et gjennomsnitt eller som en verdiskala,

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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c) en angivelse av hvordan resirkulering og disponering skjer (forklaring for å opplyse forbrukerne om 
produktets høye ytelse),

d) opplysninger om EU-miljømerket og om de tilknyttede produktgruppene, sammen med følgende tekst (eller 
tilsvarende): «For flere opplysninger, se EU-miljømerkets nettsted: http://www.ecolabel.eu».

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller vedlagte tekster i henhold 
til ISO 6347: Tekstile gulvbelegg – forbrukeropplysning.

6. OPPLYSNINGER PÅ MILJØMERKET

Miljømerkets rubrikk 2 skal inneholde følgende tekst:

– begrenset bruk av farlige og giftige stoffer,

– energisparende produksjonsprosess,

– begrensede utslipp av forurensende stoffer til vann,

– lavere helserisiko i de umiddelbare omgivelsene.

___________
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Teknisk tillegg for tekstile gulvbelegg 

BEREGNING AV ENERGIFORBRUK

Energiforbruket beregnet som et årsgjennomsnitt av energiforbruket i løpet av produksjonsprosessen (unntatt 
oppvarming av lokalene), fra råstoff til ferdig framstilt gulvbelegg.

For syntetiske (ikke-fornybare) råstoffer, skal beregningen begynne ved framstillingen av produktet. Beregningen skal 
ikke omfatte energiinnholdet i råstoffet (dvs. råmaterialets energiinnhold).

Energiberegningen skal omfatte minst 95 % av den energien som trengs for å produsere råstoffene. Den energien som 
trengs for å framstille klebemidler, skal ikke tas med i beregningene.

Den valgte enheten for beregningene er MJ/m2.

Energiinnholdet for de forskjellige brenslene er angitt.

Med elektrisitetsforbruk menes den elektriske kraften som er kjøpt av en ekstern leverandør.

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisk kraft, damp eller varme, kan den solgte mengden 
trekkes fra brenselforbruket. Bare det brenselet som faktisk benyttes til produksjon av gulvbelegg, skal tas med i 
beregningene.

 

Miljøparametrer

A = Andel fornybare råstoffer og resirkulerte ikke-fornybare råstoffer (%)(*)

B = Andel fornybare brensler (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

(*) Bruk av «fornybare råstoffer» og/eller «resirkulerte ikke-fornybare råstoffer» er frivillig.

P = 
A

 + 
B

 + (4 – 0,055 × C) + (4 – 0,022 × D)
25 25

Energiinnholdet for de forskjellige brenslene er angitt i tabellen nedenfor.

Tabell for beregning av brenselforbruk

Produksjonsperiode — år:

Dager:

Fra:

Til:

Brensel Mengde Enheter Omregningsfaktor Energi 
(MJ)

Halm (15 % W) kg 14,5

Pellets (7 % W) kg 17,5

Treavfall (20 % W) kg 14,7

Flis (45 % W) kg 9,4

Torv kg 20

Naturgass kg 54,1
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Brensel Mengde Enheter Omregningsfaktor Energi 
(MJ)

Naturgass Nm3 38,8

Butan kg 49,3

Parafin kg 46,5

Bensin kg 52,7

Diesel kg 44,6

Gassolje kg 45,2

Tung brennolje kg 42,7

Svakt flyktig kull kg 30,6

Antrasitt kg 29,7

Trekull kg 33,7

Industrikoks kg 27,9

Elektrisk kraft (fra nettet) kWh 3,6

Energi i alt (MJ)
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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. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 
og

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1980/2000 skal det på grunnlag 
av utkastet til kriterier utarbeidet av Komiteen for 
miljømerking i Den europeiske union fastsettes særlige 
miljømerkekriterier for hver produktgruppe.

2) Miljøkriteriene, og kravene til vurdering og kontroll som 
er knyttet til disse kriteriene, bør være gyldige i fire år fra 
den datoen det ble gitt underretning om dette vedtak.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

TRUFFET DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «gulvbelegg av tre» skal omfatte belegg av 
tre- og plantebaserte materialer: herunder tre- og plankebelegg, 
laminatgulv, korkbelegg og bambusgulv der minst 90 
masseprosent (i sluttproduktet) er laget av tre, trestøv og/eller 
tre-/plantebasert materiale. Den omfatter ikke veggkledninger,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2010, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 28.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

der dette er korrekt angitt, kledninger til utvendig bruk eller 
belegg med en strukturell funksjon.

Den nevnte produktgruppen omfatter ikke belegg 
som er behandlet med biocidprodukter på noe trinn i 
produksjonsprosessen, med mindre de nevnte biocidproduktene 
er oppført i vedlegg IA til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF(2) og det aktive stoffet er godkjent for den aktuelle 
bruken i samsvar med vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

Artikkel 2

For at gulvbelegg av tre skal få tildelt fellesskapsmiljømerket 
i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, må de tilhøre 
produktgruppen «gulvbelegg av tre» som definert i artikkel 1, 
og oppfylle miljøkriteriene angitt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «gulvbelegg av tre», 
og kravene til vurdering og kontroll som er knyttet til disse 
kriteriene, skal være gyldige i fire år fra den datoen det ble gitt 
underretning om dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen «gulvbelegg 
av tre» kodenummeret «35».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) EFT L 123 av 24.4 1998, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. november 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til gulvbelegg av tre

[meddelt under nummer K(2009) 9427]

(2010/18/EF)(*)
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VEDLEGG

MÅLSETTING

Formålet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– redusere virkningene på habitater og tilhørende ressurser,

– redusere energiforbruket,

– redusere utslippet av giftige eller forurensende stoffer i miljøet,

– redusere bruken av farlige stoffer i materialene og i de ferdige produktene,

– sikre det levende miljøet og sørge for at det er fritt for helserisiko,

– informere forbrukerne slik at de blir i stand til å bruke produktet på en effektiv måte som minimerer de samlede 
miljøvirkningene.

Kriteriene er fastsatt til nivåer som fremmer merking av belegg som er produsert med liten virkning på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.

Denne produktgruppen omfatter «tre- og plankebelegg», «laminatgulv», «korkbelegg» og «bambusgulv».

Tre- og plankebelegg er «tregulv eller veggkledninger som er laget av ett helt trestykke der sidene har not og fjær, eller 
som er sammensatt av flere lag med tre som er limt sammen til et flerlagspanel. Et trebelegg kan være ubehandlet, med 
sikte på pussing og behandling på byggeplassen, eller det kan forbehandles i en fabrikk.»

Kriteriene for tre- og plankebelegg gjelder for både veggkledninger og gulvbelegg, forutsatt at produksjonsprosessen er 
den samme, og de samme materialene og de samme framstillingsmetodene anvendes. Kriteriene skal bare brukes internt.

Bransjen som produserer gulvbelegg av tre, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske standardiseringsorganisasjon 
CEN/TC 112.

Laminatgulv er «stive gulvbelegg med en overflate bestående av ett eller flere tynne lag med fibermateriale (vanligvis 
papir), impregnert med varmeherdet aminoplastharpiks (vanligvis melamin), presset eller limt på et underlag og 
vanligvis supplert med en støtte».

Kriteriene for laminatbelegg gjelder bare for gulvbelegg og for innendørs bruk.

Bransjen som produserer laminatgulvbelegg, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon CEN/TC 134.

Korkbelegg er gulvbelegg eller veggkledninger der hovedbestanddelen er kork. Den granulerte korken blandes med et 
bindemiddel før den herdes, eller flere lag med kork (agglomerert/finer) kan presses sammen med lim.

Korkbeleggene kan deles inn i ubehandlede korkfliser (som hovedsakelig består av agglomerert presset kork som skal 
overflatebehandles ved bruk) og industriframstilte korkpaneler (som består av flere lag, herunder en fiberplate hvis 
hovedbestanddel er agglomerert kork, eller som har kork som en teknisk løsning, og som skal sluttbehandles med et 
slitelag).

Kriteriene for korkbelegg gjelder for både veggkledninger og gulvbelegg, forutsatt at produksjonsprosessen er den 
samme, og med bruk av de samme materialene og de samme framstillingsmetodene. Kriteriene skal bare brukes internt.
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Den europeiske bransjen som produserer gulvbelegg av kork, fastsetter sitt tekniske standpunkt i Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon CEN/TC134.

Gulvbelegg av bambus består hovedsakelig av hele bambusstykker eller av agglomerater.

Kriteriene for bambusbelegg gjelder bare for gulvbelegg og for innendørs bruk.

Den funksjonelle enheten som inngående og utgående mengder skal måles mot, er 1 m2 av det ferdige produktet.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at 
vedkommende organ som vurderer søknaden, godtar metodene som likeverdige.

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av behørig akkrediterte laboratorier eller laboratorier som oppfyller de 
alminnelige kravene i standarden EN ISO 17025.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

KRITERIER FOR GULVBELEGG AV TRE

1. RÅSTOFFER

All kork og bambus og alt nytt trevirke skal stamme fra skoger som forvaltes i henhold til prinsippene og tiltakene 
for sertifisering av bærekraftig skogsforvaltning.

1.1. Bærekraftig skogsforvaltning 

Produsenten skal ha retningslinjer for innkjøp av bærekraftig trevirke og et system for å spore og fastslå trevirkets 
opprinnelse og kunne spore det fra skogen til første mottakspunkt.

Opprinnelsen til alt trevirke skal dokumenteres. Produsenten må forsikre seg om at alt trevirke stammer fra lovlige 
kilder. Trevirket skal ikke komme fra vernede områder eller områder som er under utredning for eventuelt å 
utpekes til vernede områder, eller fra gammelskoger eller skoger med høy verneverdi som definert i nasjonale 
programmer, med mindre innkjøpene klart er i tråd med nasjonale verneforskrifter.

– Fram til 30. juni 2011 skal minst 50 % av heltreet og 20 % av de trebaserte materialene som inngår i treprodukter 
som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede skoger sertifisert på 
grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i rådsresolusjon av 
15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union(1), og senere versjoner av denne, eller fra 
gjenvunne materialer.

– Fra 1. juli 2011 til 31. desember 2012 skal minst 60 % av heltreet og 30 % av de trebaserte materialene som 
inngår i treprodukter som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede 
skoger sertifisert på grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i 
rådsresolusjon av 15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union, og senere versjoner av 
denne, eller fra gjenvunne materialer.

– Fra 1. januar 2013 skal minst 70 % av heltreet og 40 % av de trebaserte materialene som inngår i treprodukter 
som bringes i omsetning med miljømerke, stamme fra enten bærekraftig forvaltede skoger sertifisert på 
grunnlag av uavhengige tredjemannsordninger som oppfyller kriteriene i punkt 15 i rådsresolusjon av 
15. desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union, og senere versjoner av denne, eller fra 
gjenvunne materialer.

Vurder ing  og  kont ro l l :  For å oppfylle de nevnte betingelsene skal søkeren dokumentere at alle dens 
miljømerkede treprodukter, når de bringes i omsetning første gang etter de datoene som er angitt i kriteriet, vil 
oppfylle det gjeldende kravet til sertifisert tre. Dersom søkeren ikke kan dokumentere dette, vil vedkommende 
organ bare utstede miljømerkelisensen for den perioden som det kan påvises samsvar for. Søkeren skal framlegge 
hensiktsmessig dokumentasjon fra treleverandøren med angivelse av type, mengde og nøyaktig opprinnelse for det 
trevirket som er brukt i produksjonen av gulvbeleggene. Søkeren skal framlegge hensiktsmessig(e) sertifikat(er) 
som viser at sertifiseringsordningen på en korrekt måte oppfyller kravene i punkt 15 i rådsresolusjon av 15. 
desember 1998 om en skogstrategi for Den europeiske union.

(1) EFT C 56 av 26.2.1999, s. 1.
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Definisjon: Med trebaserte materialer menes materialer som er framstilt ved å binde sammen ett eller flere av 
følgende materialer med klebemidler og/eller lim: trefibrer og/eller avbarkede eller tilskårne treplater og/eller 
treavfall fra skog, beplantninger, sagtømmer, avfall fra papirmasse-/papirindustrien og/eller gjenvunnet trevirke. 
Trebaserte materialer omfatter: harde trefiberplater, fiberplater, fiberplater av middels tetthet, sponplater, OSB-
plater (plater av tynne, lange spon med en fastsatt orientering), kryssfiner og paneler av heltre. Termen «trebaserte 
materialer» omfatter også sammensatte materialer framstilt av trebaserte paneler belagt med plast eller laminert 
plast eller med metaller eller andre typer materialer, samt behandlede / delvis behandlede trebaserte paneler.

1.2. Gjenvunnet trevirke og gjenvunne plantematerialer (for laminatgulv og flerlags trebelegg)

Trevirke, trespon eller fibrer fra gjenvunne forbruksvarer som anvendes i framstillingen av trebaserte materialer, 
skal minst være i samsvar med bestemmelsene i EPFs industristandard, som angitt i punkt 6 i dokumentet «EPF 
standard for delivery conditions of recycled wood» av 24. oktober 2002.

Den samlede mengden gjenvunnet materiale skal tilfredsstille grenseverdiene angitt i tabellen nedenfor:

Elementer og forbindelser Grenseverdier
(mg/kg tørre paneler totalt)

Arsen 25

Kadmium 50

Krom 25

Kobber 40

Bly 90

Kvikksølv 25

Fluor 100

Klor 1 000

Pentaklorfenol (PCP) 5

Tjæreoljer (benzo(a)pyren) 0,5

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges en erklæring om at gjenvunnet trevirke eller gjenvunne 
plantematerialer tilfredsstiller grenseverdiene fastsatt i teksten. Dersom det kan bevises at de angitte stoffene 
ikke har vært brukt i noen tidligere stoffblandinger eller behandlinger, kan prøving for å vise samsvar med dette 
kravet unngås.

1.3. Impregneringsstoffer og konserveringsmidler

Tregulv skal ikke impregneres.

Heltre, etter at det er felt, skal ikke behandles med stoffer eller stoffblandinger som inneholder stoffer som er 
oppført i noen av de følgende listene:

– WHOs anbefalte klassifisering av pesticider i henhold til farlighetsgrad, klassifisert som klasse 1a (ekstremt 
farlige),

– WHOs anbefalte klassifisering av pesticider i henhold til farlighetsgrad, klassifisert som klasse 1b (svært 
farlige).

Behandlingen av trevirket skal dessuten være i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 79/117/EØF(1) og 
rådsdirektiv 76/769/EØF(2).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring som viser at dette kriteriet er oppfylt, en liste 
over de stoffene som er brukt, og et datablad for hvert av dem.

(1) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 36.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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1.4. Genmodifisert trevirke

Produktet skal ikke inneholde genmodifisert trevirke.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at genmodifisert trevirke ikke er brukt.

2. BRUK AV FARLIGE STOFFER

2.1. Farlige stoffer for behandling av ubehandlet tre og planter

a) Ingen stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan komme til å bli tildelt en av 
følgende risikosetninger (eller en kombinasjon av disse), kan tilsettes treproduktet:

R23 (giftig ved innånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved svelging)

R26 (meget giftig ved innånding)

R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved svelging)

R39 (fare for alvorlig varig helseskade)

R40 (mulig fare for kreft)

R42 (kan gi allergi ved innånding)

R43 (kan gi allergi ved hudkontakt)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R48 (alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannlevende organismer)

R51 (giftig for vannlevende organismer)

R52 (skadelig for vannlevende organismer)

R53 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskader)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(1) (stoffdirektivet), med senere endringer, og i betraktning av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) (stoffblandingsdirektivet).

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, 
om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) 
nr. 1907/2006(1) I så fall kan råstoffene ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet 
er tildelt eller kan komme til å bli tildelt en av følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H300, 
H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, 
H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

b) Produktet må ikke inneholde halogenerte organiske bindemidler, azidirin eller polyaziridiner, eller pigmenter 
eller tilsetningsstoffer basert på:

– bly, kadmium, krom (VI), kvikksølv og deres forbindelser,

– arsen, bor og kobber,

– organisk tinn.

2.2. Farlige stoffer i behandlingene av belegg og overflater

Allmenne krav

a) Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for 
behandlinger av belegg og overflater.

b) Kjemiske stoffer som er klassifisert som skadelige for miljøet av produsenten/leverandøren av de kjemiske 
stoffene i samsvar med EUs klassifiseringssystem (28. endring av direktiv 67/548/EØF), skal overholde én 
av følgende to grenseverdier:

– Kjemiske stoffer klassifisert som skadelige for miljøet i samsvar med direktiv 1999/45/EF, må ikke 
tilsettes stoffer og stoffblandinger for overflatebehandling.

 Produktene kan likevel inneholde inntil 5 % flyktige organiske forbindelser (VOC) som definert i direktiv 
1999/13/EC(2) (med VOC menes enhver organisk forbindelse som ved 293,15 K har et damptrykk 
på 0,01 kPa eller mer, eller som har en tilsvarende flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder). 
Dersom produktet må fortynnes, må innholdet i de fortynnede produktene ikke overstige de ovennevnte 
terskelverdiene.

– Den anvendte mengden (våt maling/lakk) miljøskadelige stoffer skal i samsvar med direktiv 1999/45/
EF ikke overstige 14 g/m2 overflateareal og den anvendte mengden (våt maling/lakk) flyktige organiske 
forbindelser skal ikke overstige 35 g/m2.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen 
med dokumenter som underbygger erklæringen, herunder:

– en fullstendig oversikt over de stoffene som inngår, med angivelse av mengder og CAS-numre,

– prøvingsmetode og prøvingsresultater for alle stoffene som finnes i produktet, i samsvar med direktiv 
67/548/EØF,

– en erklæring om at alle de inngående stoffene er gjort rede for,

– antall lag og påført mengde per lag per kvadratmeter overflate.

Anvendelsesmetode:

Følgende standardgrader for effektivitet brukes for å beregne forbruket av overflatebehandlingsprodukter 
og påført mengde: sprøyteinnretning uten gjenvinning 50 %, sprøyteinnretning med gjenvinning 70 %, 
elektrostatisk sprøyting 65 %, sprøyting med skive eller klokke 80 %, valselakkering 95 %, teppelakkering 
95 %, vakuumlakkering 95 %, dypping 95 %, skylling 95 %.

c) Innholdet av fritt formaldehyd i produkter eller stoffblandinger som brukes i paneler, skal ikke overstige 
0,3 vektprosent. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
(2) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
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Innholdet av fritt formaldehyd i bindemidler, klebemidler og lim for kryssfinerpaneler eller laminerte 
trepaneler skal ikke overstige 0,5 vektprosent.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge hensiktsmessige erklæringer der det bekreftes at de 
ovennevnte kravene er oppfylt. For kjemiske stoffer som brukes i produksjonen, skal det framlegges et 
sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon med opplysninger om helsefareklassifisering.

Klebemidler

a) Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for 
klebemidler.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge hensiktsmessige erklæringer der det bekreftes at de 
ovennevnte kravene er oppfylt. For hvert kjemisk stoff som brukes i sammenstillingen av produktet, skal det 
framlegges et sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon med opplysninger om helsefareklassifisering. 
Det skal framlegges prøvingsrapporter eller en erklæring fra leverandøren for innholdet av fritt formaldehyd.

b) Innholdet av flyktige organiske forbindelser i klebemidlene som brukes i sammenstillingen av produktet, skal 
ikke overstige 10 vektprosent.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring med angivelse av alle klebemidler som er 
brukt i sammenstillingen av produktet, samt en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

Formaldehyd

Utslipp av formaldehyd fra stoffer og stoffblandinger for overflatebehandling der formaldehyd avgis, skal være 
mindre enn 0,062 mg/m3 luft.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren og/eller dennes leverandør skal framlegge en erklæring om at dette kravet 
er oppfylt, sammen med opplysninger om overflatebehandlingens sammensetning (f.eks. sikkerhetsdatablader) 
eller prøvingsresultater som viser at høyeste verdi for utslipp av formaldehyd ikke overstiger den oppgitte 
grenseverdien (basert på EN-717-1).

Myknere

Kravene i del 2.1 om farlige stoffer for behandlinger av ubehandlet tre og planter skal også gjelde for eventuelle 
ftalater som er brukt i produksjonsprosessen.

DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat) eller DIDP (di-isodecylftalat) er heller ikke tillatt i produktet.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

Biocider

Bare biocidprodukter som inneholder de aktive biocidstoffene oppført i vedlegg IA til direktiv 98/8/EF, og som er 
godkjent for bruk i gulvbelegg, er tillatt å bruke.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at kravene i dette kriteriet er oppfylt, 
sammen med en liste over de biocidproduktene som er brukt.

3. PRODUKSJONSPROSESS

3.1. Energiforbruk

Energiforbruket skal beregnes som den prosessenergien som er brukt i framstillingen av beleggene.

Prosessenergien, beregnet på den måten som er angitt i det tekniske tillegget, skal overstige følgende grenseverdier 
(P = verdibedømmelsespunkt):
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Produktfamilie Grenseverdi
(P)

Tregulv og bambusbelegg 10,5

Laminatgulvbelegg 12,5

Korkbelegg 9

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal beregne energiforbruket i produksjonsprosessen i henhold til 
veiledningen i det tekniske tillegget og samtidig framlegge de tilhørende resultatene og underlagsdokumentene.

3.2. Avfallshåndtering

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon for de framgangsmåtene som er fulgt for gjenvinning av 
biproduktene fra prosessen. Søkeren skal framlegge en rapport som inneholder følgende opplysninger:

– type og mengde gjenvunnet avfall,

– type disponering,

– opplysninger om gjenbruken (i eller utenfor produksjonsprosessen) av avfall og sekundærmaterialer i 
forbindelse med framstillingen av nye produkter.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon, utarbeidet på grunnlag av f.eks. 
massebalanser og/eller miljørapporteringssystemer, som viser oppnådd gjenvinningsgrad, internt eller eksternt, 
ved hjelp av f.eks. gresirkulering, ombruk eller regenerering.

4. ANVENDELSESFASE

4.1. Utslipp av farlige stoffer

Trebaserte materialer er bare tillatt for bruk i gulvbelegg av tre dersom de oppfyller følgende krav til utslipp av 
formaldehyd:

a) Sponplater: Utslippet av formaldehyd fra sponplater i uforedlet tilstand, dvs. før bearbeiding eller 
overflatebehandling, skal ikke overstige 50 % av den terskelverdien som gjelder for kvalitetsklasse E1, i 
henhold til standarden E 312.

b) Fiberplater: Utslippet av formaldehyd fra fiberplater i uforedlet tilstand, dvs. før bearbeiding eller 
overflatebehandling, skal ikke overstige 50 % av den terskelverdien som gjelder for kvalitetsklasse E1, i 
henhold til standarden 622-1. Fiberplater som er klassifisert som klasse E1, vil likevel kunne godkjennes 
dersom de ikke utgjør mer enn 50 % av den samlede mengden tre og trebasert materiale som anvendes i 
produktet.

c) Kork og bambus: Utslippet av formaldehyd skal ikke overstige 0,062 mg/m3 luft.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren og/eller dennes leverandør skal framlegge dokumentasjon på at de trebaserte 
materialene slipper ut mindre enn 4 mg/100 g ovnstørket plate i henhold til EN 120 (perforatormetoden) eller 
mindre enn 0,062 mg/m3 luft i henhold til EN 717-1 (kammermetoden). I tillegg skal det dokumenteres at det er 
opprettet et system for produksjonskontroll i fabrikk i samsvar med EN 312 eller EN 622-1.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Utslippet fra de ferdige produktene må ikke overstige følgende verdier:

Stoff Krav
(etter 3 dager)

Summen av alle organiske forbindelser i retensjonsområdet
C6 — C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 luft

Summen av alle organiske forbindelser i retensjonsområdet
> C16 — C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 luft

Summen av VOC uten LCI(*) 0,05 mg/m3 luft

(*) LCI = laveste konsentrasjon av interesse (lowest concentration of interest); se ««Health risk assessment process for emissions 
of volatile organic compounds (VOC) from building products» (Det føderale miljøvernbyrå – Federal Environmental 
Agency).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge et prøvingssertifikat i henhold til utslippsprøvingene 
prEN 15052 eller NS-EN ISO 16000-9.

5. EMBALLASJE

Emballasjen må være laget av ett av følgende materialer:

– lett gjenvinnbart materiale,
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– materialer som stammer fra fornybare ressurser,

– materialer beregnet på ombruk.

Vurder ing  og  kont ro l l :  En beskrivelse av produktemballasjen skal framlegges samtidig med søknaden, 
sammen med en tilhørende erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

6. BRUKSEGENSKAPER

Produktet skal være egnet til bruk. Egnetheten kan påvises ved hjelp av data fra relevante ISO- eller CEN-
prøvingsmetoder eller tilsvarende metoder, som f.eks. nasjonale prøvingsmetoder.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges nærmere opplysninger om prøvingsmetodene og resultatene av 
disse samt en erklæring om at produktet er egnet til bruk, basert på alle andre opplysninger om den beste bruken 
av produktet for sluttbrukeren. I henhold til direktiv 89/106/EØF(1) antas et produkt å være egnet til bruk dersom 
det er i samsvar med en harmonisert standard, en europeisk teknisk godkjenning eller en ikke-harmonisert teknisk 
spesifikasjon anerkjent på fellesskapsplan. EFs samsvarsmerke «CE» på byggevarer er en attestering av samsvar 
som er lett å kjenne igjen for produsentene, og kan anses som tilstrekkelig i denne sammenheng.

7. FORBRUKEROPPLYSNING

Produktet skal selges med en bruksanvisning som inneholder alminnelige og tekniske råd om riktig bruk og 
vedlikehold av produktet. Følgende opplysninger skal finnes på produktets emballasje og/eller i den medfølgende 
dokumentasjonen:

a) en opplysning om at produktet er tildelt EU-miljømerket sammen med en kortfattet forklaring på hva dette 
betyr, i tillegg til de generelle opplysningene i logoens rubrikk 2;

b) anbefalinger for bruk og vedlikehold av produktet. Disse opplysningene bør fremheve alle relevante 
anvisninger som særlig omhandler bruk og vedlikehold av produktene. Når det er aktuelt, bør produktets 
egenskaper under vanskelige forhold nevnes, f.eks. vannabsorpsjon, flekkbestandighet, bestandighet mot 
kjemikalier, nødvendig forberedelse av underlaget som skal dekkes, rengjøringsanvisninger, anbefalte 
rengjøringsmidler og rengjøringshyppighet. Om mulig bør opplysningene eventuelt også omfatte en teknisk 
angivelse av produktets forventede levetid, uttrykt enten som et gjennomsnitt eller som en verdiskala;

c) en angivelse av hvordan gjenvinning eller disponering skjer (forklaring for å opplyse forbrukerne om 
produktets høye ytelse);

d) opplysninger om EU-merket og dets tilhørende produktgrupper, sammen med følgende tekst (eller 
tilsvarende): «Flere opplysninger om EU-miljømerket finnes på nettstedet http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/».

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller de vedlagte tekstene.

8. OPPLYSNINGER PÅ MILJØMERKET

Miljømerkets rubrikk 2 skal inneholde følgende tekst:

– bærekraftig forvaltede skoger og redusert virkning på habitater,

– begrenset bruk av farlige stoffer,

– energisparing i produksjonsprosessen,

– lavere helserisiko i de umiddelbare omgivelsene.

______________

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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Teknisk tillegg for tre- og plantebaserte belegg

BEREGNING AV ENERGIFORBRUK

Energiforbruket beregnes som et årlig gjennomsnitt av den forbrukte energien under produksjonsprosessen (unntatt 
oppvarming av lokaler), fra råstoff i bulk til ferdig belegg. Dette betyr for eksempel at energiberegningen for tre- 
og plantebaserte produkter omfatter alle trinn fra råstoffet kommer inn i fabrikken til produktet er ferdig, medregnet 
emballering.

Beregningen skal ikke omfatte energiinnholdet i råstoffet (dvs. råmaterialets energiinnhold).

Energien som er nødvendig for å produsere klebemidler og lakk eller belegg, skal ikke tas med i beregningene.

Den valgte enheten for beregningene er MJ/m2.

Med elektrisitetsforbruk menes innkjøpt elektrisitet fra en ekstern leverandør.

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisitet, damp eller varme, kan den solgte mengden 
trekkes fra brenselforbruket. Bare det brenselet som faktisk brukes i produksjonen av gulvbelegget, skal tas med i 
beregningene.

Heltregulv og bambusbelegg

Miljøparameter

A = Tre fra sertifisert, bærekraftig skog (%)

B = Andel fornybart brensel (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

Laminatgulv

Miljøparameter

A = Kork, bambus eller trevirke fra sertifisert, bærekraftig skog (%)

B = Andel gjenvunne råstoffer av tre (%)

C = Andel fornybart brensel (%)

D = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

E = Brenselforbruk (MJ/m2)
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Korkbelegg

Miljøparameter

A = Andel gjenvunnet kork (%)

B = Andel fornybart brensel (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

Energiinnholdet i ulike brensler er angitt i følgende tabell:

Tabell for beregning av brenselforbruk

Produksjonsperiode — 1 år:

Dager:

Fra:

To:

Brensel Mengde Enheter Omregnings faktor Energi
(MJ)

Halm (15 % W) kg 14,5

Pelleter (7 % W) kg 17,5

Treavfall (20 % W) kg 14,7

Trespon (45 % W) kg 9,4

Torv kg 20

Naturgass kg 54,1

Naturgass Nm3 38,8

Butan kg 49,3

Parafin kg 46,5

Bensin kg 52,7

Diesel kg 44,6

Gassolje kg 45,2

Tung brennolje kg 42,7

Tørrdampkull kg 30,6

Antrasitt kg 29,7

Trekull kg 33,7

Industrikoks kg 27,9

Elektrisitet (fra nettet) kWh 3,6

Samlet energi (MJ)
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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 
2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme 
for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig 
vedlegg V avsnitt 1.4.1 nr. ix), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) i direktiv 2000/60/
EF kreves det at medlemsstatene verner, forbedrer og 
gjenoppretter alle forekomster av overflatevann, med 
sikte på å oppnå god overflatevannstilstand senest 15 år 
etter direktivets ikrafttredelse, med forbehold for visse 
unntak, i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg V. 
Ved artikkel 4 nr. 1 bokstav a) iii) i direktiv 2000/60/EF 
kreves det at medlemsstatene verner og forbedrer alle 
kunstige og sterkt endrede vannforekomster, med sikte 
på å oppnå godt økologisk potensial og god kjemisk 
tilstand for overflatevann senest 15 år etter direktivets 
ikrafttredelse, med forbehold for visse unntak, i samsvar 
med bestemmelsene fastsatt i vedlegg V. I samsvar med 
avsnitt 1.4.1 nr. i) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF 
skal henvisningene til økologisk tilstand forstås som 
henvisninger til økologisk potensial med hensyn til 
kunstige og sterkt endrede vannforekomster.

2) I avsnitt 1.4.1 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF er det 
fastsatt en framgangsmåte for å sikre sammenlignbarhet 
mellom medlemsstatene når det gjelder biologiske 
overvåkingsresultater, ettersom dette er en sentral 
del av klassifiseringen av økologisk tilstand. Dette 
forutsetter at resultatene fra medlemsstatenes 
overvåkings- og klassifiseringssystemer sammenlignes 
gjennom et interkalibreringsnett som består av 
overvåkingssteder i hver medlemsstat og i hver økoregion 
i Fellesskapet. I henhold til direktiv 2000/60/EF skal 
medlemsstatene samle inn, i den grad det er mulig, 
nødvendige opplysninger for de stedene som inngår i 
interkalibreringsnettet, for å gjøre det mulig å vurdere om 
det nasjonale klassifiseringssystemet stemmer overens 
med de normative definisjonene i avsnitt 1.2 i vedlegg V 
til direktiv 2000/60/EF, og om medlemsstatenes resultater 
fra klassifiseringssystemer er sammenlignbare.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 10.12.2008, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 29.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.

3) Ved kommisjonsvedtak 2005/646/EF av 17. august 2005 
om innføring av eit register over stader som skal danne 
eit interkalibreringsnett i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) ble det opprettet et register 
over steder som skal utgjøre interkalibreringsnettet nevnt 
i avsnitt 1.4.1 nr. vii) i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF.

4) For å kunne utføre interkalibreringen er medlemsstatene 
inndelt i geografiske interkalibreringsgrupper, som består 
av medlemsstater som deler bestemte typer forekomster 
av overflatevann, som definert i avsnitt 2 i vedlegget til 
vedtak 2005/646/EF. Denne inndelingen har gjort det 
mulig for hver gruppe å sammenligne sine resultater og 
utføre interkalibreringen blant sine medlemmer.

5) Interkalibreringen utføres med hensyn til biologiske 
elementer, idet det foretas en sammenligning 
av klassifiseringsresultatene fra de nasjonale 
overvåkingssystemene for hvert biologisk element, 
og for hver felles type forekomst av overflatevann 
blant medlemsstatene i samme geografiske 
interkalibreringsgruppe, og det vurderes om resultatene 
stemmer overens med de nevnte normative definisjonene.

6) I «Teknisk rapport om interkalibrering i henhold til 
rammedirektivet om vann» beskrives det nærmere 
hvordan interkalibreringen er blitt utført for de 
vannkategoriene og de biologiske kvalitetselementene 
som er oppført i vedlegget til dette vedtak.

7) Kommisjonen har tilrettelagt for interkalibreringen 
gjennom Instituttet for miljø og bærekraftig utvikling 
i det felles forskningssenteret i Ispra i Italia, som har 
samordnet det tekniske arbeidet.

8) Interkalibreringen er en kompleks vitenskapelig og teknisk 
oppgave. De geografiske interkalibreringsgruppene 
har brukt forskjellige metoder for å gjennomføre 
arbeidet, avhengig av tilgangen på overvåkingsdata 
for de forskjellige biologiske kvalitetselementene 
og hvor utviklede de nasjonale overvåkings- og 
klassifiseringssystemene er. For å øke resultatenes 
statistiske holdbarhet omfatter de fleste metodene som 

(2) EUT L 243 av 19.9.2005, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. oktober 2008

om fastsettelse av verdiene for klassifisering i medlemsstatenes overvåkingssystem som følge av 
interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF

[meddelt under nummer K(2008) 6016]

(2008/915/EF)(*)

2015/EØS/49/61
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brukes av geografiske interkalibreringsgrupper, bruken av 
data fra så mange overvåkingspunkter som mulig, slik at 
de dekker hele skalaen av tilstandsklasser, fra svært god 
til dårlig tilstand. Det er derfor brukt overvåkingsdata 
fra steder som ikke er en del av interkalibreringsnettet, 
ettersom dette består av bare et begrenset antall steder 
med svært god, god eller moderat tilstand.

9) Kommisjonen har mottatt interkalibreringsresultater 
for en rekke biologiske kvalitetselementer som 
inngår i definisjonen på økologisk tilstand. I noen 
tilfeller er det levert resultater bare for enkelte 
parametrer av de biologiske elementene, eller bare 
for noen av medlemsstatene som deltar i en geografisk 
interkalibreringsgruppe. Kommisjonen anser derfor at 
sammenlignbarheten for disse tilfellene ikke er sikret 
fullt ut. Ytterligere interkalibreringsresultater vil derfor 
kunne inngå i et framtidig vedtak, når medlemsstatene 
har framlagt relevante opplysninger i samsvar med 
avsnitt 1.4.1 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF.

10) Det er nødvendig å godkjenne de tilgjengelige resultatene 
av interkalibreringen i tide til å informere om utviklingen 
av de første forvaltningsplanene for nedbørfelt og 
tiltaksprogrammene i samsvar med artikkel 11 og 13 i 
direktiv 2000/60/EF.

11) Som følge av interkalibreringen bør verdiene av de 
økologiske kvalitetskvotientene for grensene mellom 
de økologiske tilstandsklassene i medlemsstatenes 
klassifiseringssystemer representere en likeverdig 
økologisk tilstand. Forskjellene i verdi for samme 
biologiske kvalitetselement skyldes forskjeller i 
de nasjonale metodene. På grunn av forskjeller i 
beregningsmetoder og av andre grunner er det dessuten 
ikke mulig å sammenligne verdiene av de økologiske 
kvalitetskvotientene på tvers av forskjellige biologiske 
kvalitetselementer.

12) Parametrer som klorofyll-a-konsentrasjon, fytoplanktons 
biovolum, prosentdel av cyanobakterier eller 
dybdegrenser for makroalger og angiospermer dekker 
ikke de biologiske kvalitetselementene fullstendig. Men 
på grunn av tilgangen på data og vurderingsmetoder er 
de imidlertid en del av grunnlaget for den nåværende 
interkalibreringen av innsjøer og kystvann. Verdiene av 
disse parametrene er direkte sammenlignbare mellom 
medlemsstatene, forutsatt at det tas hensyn til forskjellene 
i prøvetaking og analysemetoder. Ut over de økologiske 
kvalitetskvotientene bør de absolutte verdiene for disse 
parametrene derfor inngå i vedlegget til dette vedtak som 
følge av resultatene av interkalibreringen.

13) Resultatene skal vise til den økologiske tilstanden. 
Dersom vannforekomster som svarer til de interkalibrerte 
typene, betegnes som sterkt endrede vannforekomster i

  samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF, kan 
resultatene framlagt i vedlegget til dette vedtak, brukes 
til å utlede deres gode økologiske potensial, idet det tas 
hensyn til deres fysiske endringer og tilknyttet vannbruk, 
i samsvar med de normative definisjonene i avsnitt 1.2.5 i 
vedlegg V til direktiv 2000/60/EF.

14) Som fastsatt i avsnitt 1.4.1 nr. iii) i vedlegg V til 
direktiv 2000/60/EF må medlemsstatene overføre 
resultatene av interkalibreringen til sine nasjonale 
klassifiseringssystemer for å fastsette grensene mellom 
svært god og god tilstand, og mellom god og moderat 
tilstand for alle nasjonale typer. Retningslinjer for å 
overføre resultatet av interkalibreringen til de nasjonale 
klassifiseringssystemene, og for å utlede referansevilkår 
er blitt utarbeidet for å støtte anvendelsen av resultatene.

15) De opplysningene som vil bli gjort tilgjengelige ved 
gjennomføringen av overvåkingsprogrammene fastsatt 
i artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF, og undersøkelsen og 
ajourføringen av egenskapene til nedbørfeltdistriktene 
fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2000/60/EF, kan gi ny viten 
som kan føre til at medlemsstatenes overvåkings- og 
klassifiseringssystemer må tilpasses den vitenskapelige 
og tekniske utvikling, og til slutt til en gjennomgåelse 
av resultatene av interkalibreringen for å forbedre deres 
kvalitet.

16) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I henhold til avsnitt 1.4.1 nr. iii) i vedlegg V til direktiv 
2000/60/EF skal medlemsstatene i klassifiseringen i sine 
overvåkingssystemer bruke de grenseverdiene mellom klasser 
som er fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

VANNKATEGORI: Vassdrag

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Alpin

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av 
vassdrag Nedbørfelt (km2) Høyde og 

geomorfologi Alkalitet Strømnings-forhold

R-A1 Lite til middels, 
høyereliggende, 
kalkholdig

10–1000 800–2500 m 
(nedbørfelt), 
rullestein, 
steinblokker

Høy (men ikke 
ekstremt høy) 
alkalitet

R-A2 Lite til middels, 
høyereliggende, 
kiselholdig

10–1000 500–1000 m 
(største høyde for 
nedbørfelt 3000 m, 
gjennomsnitt 
1500 m), rullestein

Ikke kalkholdig 
(granitt, 
omdannede 
bergarter), middels 
til lav alkalitet

Snø/is-betingede 
strømnings-forhold

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type R-A1: Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Slovenia

Type R-A2: Østerrike, Frankrike, Italia, Spania, Slovenia

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Type R-A1

Østerrike Det østerrikske system for vurdering av vassdrags 
økologiske tilstand (verste tilfelle mellom 
multimetriske indekser for generell nedbryting og 
Saprobieindeks) 0,80 0,60

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN). Norme AFNOR NF T 90 
350 (1992) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 
05 nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,93 0,79

Tyskland PERLODES–Bewertungsverfahren von 
Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos 0,80 0,60

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,97 0,73

Slovenia Det slovenske system for vurdering av virvelløse 
bunndyr:

Multimetrisk indeks (hydromorfologi / generell 
nedbryting), Saprobieindeks 0,80 0,60

Type R-A2

Østerrike Det østerrikske system for vurdering av vassdrags 
økologiske tilstand (verste tilfelle mellom 
multimetriske indekser for generell nedbryting og 
Saprobieindeks) 0,80 0,60

Frankrike 
(Alpene)

Classification française DCE Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN). Norme AFNOR NF T 90 
350 (1992) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 
05 nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,93 0,71
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Frankrike 
(Pyreneene)

Classification française DCE Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN). Norme AFNOR NF T 90 
350 (1992) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 
05 nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,94 0,81

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,95 0,71

Spania Iberian BMWP (IBMWP) 0,83 0,53

Biologisk kvalitetselement: Bunnvegetasjon

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Type R-A1

Østerrike Multimetrisk metode som består av tre moduler/
måleindikatorer (trofisk indeks, Saprobieindeks, 
referansearter) 0,87 0,56

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Diatomées (IBD) norme AFNOR NF T 90-354 
(2000) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 
nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,86 0,71

Tyskland Deutsches Bewertungsverfahren für Makrophyten 
und Phytobenthos (PHYLIB) 0,73 0,54

Slovenia Multimetrisk metode som består av to moduler/
måleindikatorer 0,80 0,60

Type R-A2

Østerrike Multimetrisk metode som består av tre moduler/
måleindikatorer (trofisk indeks, Saprobieindeks, 
referansearter) 0,87 0,56

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Diatomées (IBD) norme AFNOR NF T 90-354 
(2000) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 
nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,86 0,71

Spania Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) (Lenoir 
& Coste, 1996) 0,94 0,74

VANNKATEGORI: Vassdrag

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Sentral-Europa/Baltikum

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av vassdrag Nedbørfelt  
(km2) Høyde og geomorfologi Alkalitet  

(meq/l)

R-C1 Lite, lavland, kiselholdig sand

10–100

Lavland, dominert av sandsubstrat 
(liten partikkelstørrelse), 3–8 m 
bredde (breddfull) > 0,4

R-C2 Lite, lavland, kiselholdig stein
10–100

Lavland, steinmateriale 3–8 m 
bredde (breddfull) < 0,4

R-C3 Lite, middels høyde, 
kiselholdig

10–100

Middels høyde, stein (granitt) 
grussubstrat, 2–10 m bredde 
(breddfull) < 0,4
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Type Beskrivelse av vassdrag Nedbørfelt  
(km2) Høyde og geomorfologi Alkalitet  

(meq/l)

R-C4 Middels, lavland, blandet
100–1000

Lavland, sand- til grussubstrat, 
8–25 m bredde (breddfull) > 0,4

R-C5 Stort, lavland, blandet

1000–10 000

Lavland, barbesone, variasjon 
i strømningshastighet, største 
høyde for nedbørfelt: 800 m, 
> 25 m bredde (breddfull) > 0,4

R-C6 Lite, lavland, kalkholdig
10–300

Lavland, grussubstrat (kalkstein) 
3–10 m bredde (breddfull) > 2

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type R-C1: Belgia (Flandern), Tyskland, Danmark, Frankrike, Italia, Litauen, Nederland, Polen, Sverige, Det forente 
kongerike

Type R-C2: Spania, Frankrike, Irland, Portugal, Sverige, Det forente kongerike

Type R-C3: Østerrike, Belgia (Vallonia), Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Polen, Portugal, Spania, Sverige, 
Frankrike, Latvia, Luxembourg, Det forente kongerike

Type R-C4: Belgia (Flandern), Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, 
Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike

Type R-C5: Den tsjekkiske republikk, Estland, Frankrike, Tyskland, Spania, Irland. Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, 
Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike

Type R-C6: Danmark, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Litauen, Luxembourg, Sverige, Det forente 
kongerike

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder for alle typer beskrevet over.

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

Østerrike Det østerrikske system for vurdering av vassdrags 
økologiske tilstand (verste tilfelle mellom multimetriske 
indekser for generell nedbryting og Saprobieindeks) 0,80 0,60

Belgia (Flandern) Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) 0,90 0,70

Belgia (Vallonia) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme 
AFNOR NF T 90 350, 1992) og «Foreløpig definisjon av 
god tilstand» fra departementet for regionen Vallonia (2007) 0,97 0,74

Danmark Dansk Vandløbsfauna-indeks (DSFI) 1,00 0,71

Tyskland PERLODES–Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf 
Basis des Makrozoobenthos 0,80 0,60

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN). Norme AFNOR NF T 90 350 (1992) og 
rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 nr. 14 av 28. juli 
2005, endret 13. juni 2007 0,94 0,80

Irland Quality Rating System (Q-value) 0,85 0,75

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_
ICMi) 0,96 0,72

Luxembourg Classification luxembourgeoise DCE, Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN), Norme AFNOR NF T 90 350, 
1992) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 07 nr. 4 av 
11. april 2007 0,96 0,72
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Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

Nederland KRW Maatlat 0,80 0,60

Polen BMWP (BMWP-PL) verifisert av endret Margalef 
mangfoldsindeks 0,89 0,68

Spania Nordspanske multimetriske indekser 0,93 0,70

Sverige DJ-index (Dahl & Johnson 2004) 0,80 0,60

Det forente 
kongerike

River Invertebrate Classification Tool (RICT)
0,97 0,86

Biologisk kvalitetselement: Bunnvegetasjon

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer Type

Økologiske 
kvalitetskvotienter

Grense 
mellom 

svært god 
/ god

Grense 
mellom god/

moderat

Østerrike Multimetrisk metode som består av tre moduler/
måleindikatorer (trofisk indeks, Saprobieindeks, 
referansearter)

Alle typer, 
høyde 
< 500 m 0,70 0,42

Alle typer, 
høyde 
> 500 m 0,71 0,42

Belgia (Flandern) Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated 
Diatoms (PISIAD)

Alle typer
0,80 0,60

Belgia (Vallonia) Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) AFNOR 
norm NF T 90-354 (2000) og «Foreløpig definisjon av 
god tilstand» fra departementet for regionen Vallonia 
(2007)

Alle typer

0,93 0,68

Estland Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,85 0,70

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Diatomées (IBD) norme AFNOR NF T 90-354 (2000) 
og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 nr. 14 av 
28. juli 2005, endret 13. juni 2007

Nasjonale 
typer 1, 2 
og 4 0,93 0,80

Nasjonal 
type 3 0,92 0,77

Tyskland Deutsches Bewertungsverfahren für Makrophyten und 
Phytobenthos (PHYLIB)

R-C1 0,67 0,43

R-C3 0,67 0,43

R-C4 0,61 0,43

R-C5 0,73 0,55

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) Alle typer 0,93 0,78

Luxembourg Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) Alle typer 0,85 0,70

Nederland KRW Maatlat Alle typer 0,80 0,60

Spania Diatom multimetrisk (MDIAT) Alle typer 0,93 0,70

Sverige Svenske vurderingsmetoder, svenske EPA-forskrifter 
(NFS 2008:1) basert på Indice de Polluosensibilité 
Spécifique (IPS)

Alle typer

0,89 0,74

Det forente 
kongerike

Diatom Assessment for River Ecological Status 
(DARES)

Alle typer
0,93 0,78
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VANNKATEGORI: Vassdrag

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Øst-Europa

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av vassdrag Økoregion Nedbørfelt  
(km2)

Høyde  
(m) Geologi Substrat

R-E1 Karpatene: lite til 
middels, middels høyde

10 10–1000 500–800 kiselholdig grus og 
rullestein

R-E2 Sletteland: middels 
stort, lavland

11 og 12 100–1000 < 200 blandet sand og slam

R-E4 Sletteland: middels 
stort, middels høyde

11 og 12 100–1000 200–500 blandet sand og grus

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type R-E1: Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Romania, Slovakia

Type R-E2: Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Romania, Slovakia

Type R-E4: Østerrike, Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Slovakia, Slovenia

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Type R-E1, R-E2, R-E4

Slovakia Det slovakiske system for vurdering av vassdrags 
økologiske tilstand 0,80 0,60

Type R-E4

Østerrike Det østerrikske system for vurdering av vassdrags 
økologiske tilstand (verste tilfelle mellom 
multimetriske indekser for generell nedbryting og 
Saprobieindeks) 0,80 0,60

VANNKATEGORI: Vassdrag

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavet

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av vassdrag Nedbørfelt (km2) Høyde (m) Geologi Strømnings-forhold

R-M1 Lite, middels høyde, 
middelhavsvassdrag 10–100 200–800

Blandet Svært 
sesongmessig

R-M2 Lite/middels, lavland, 
middelhavsvassdrag 10–1000 < 400

Blandet Svært 
sesongmessig

R-M4 Lite/middels, 
middelhavsvassdrag i 
høyland 10–1000 400–1500

Ikke kiselholdig Svært 
sesongmessig

R-M5 Lite, lavland, midlertidig 10–100 < 300 Blandet Midlertidig
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Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type R-M1: Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Slovenia, Spania

Type R-M2: Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Spania

Type R-M4: Kypros, Frankrike, Hellas, Italia, Spania

Type R-M5: Kypros, Italia, Portugal, Slovenia, Spania

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

R-M1

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN). Norme AFNOR NF T 
90 350 (1992) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/
BEMA 05 nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 
2007 0,94 0,81

Hellas STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,95 0,71

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,97 0,72

Portugal North Invertebrate Portuguese Index, IPtIN 0,92 0,69

Spania IBMWP 0,78 0,48

R-M2

Hellas STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,94 0,71

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,94 0,70

Portugal North Invertebrate Portuguese Index, IPtIN 0,87 0,66

R-M4

Kypros STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,97 0,73

Hellas STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,96 0,72

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,94 0,70

Spania IBMWP 0,83 0,51

R-M5

Italia STAR Intercalibration Common Metric Index 
(STAR_ICMi) 0,97 0,73

Portugal South Invertebrate Portuguese Index, IPtIS 0,98 0,72

Spania IBMWP 0,91 0,55



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/420 27.8.2015

Biologisk kvalitetselement: Bunnvegetasjon

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

R-M1

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Diatomées (IBD) norme AFNOR NF T 90-354 
(2000) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 
nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,93 0,80

Portugal Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,84 0,62

Spania Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,90 0,67

R-M2

Frankrike Classification française DCE Indice Biologique 
Diatomées (IBD) norme AFNOR NF T 90-354 
(2000) og rundskriv MEDD/DE/MAGE/BEMA 05 
nr. 14 av 28. juli 2005, endret 13. juni 2007 0,93 0,80

Portugal Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,84 0,62

Spania Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,93 0,70

R-M4

Spania Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,91 0,68

R-M5

Portugal Europeisk indeks (CEE) 0,85 0,64

Spania Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,95 0,71

VANNKATEGORI: Vassdrag

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nord-Europa

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av vassdrag Nedbørfelt 
(strekning)

Høyde og 
geomorfologi

Alkalitet  
(meq/l)

Organisk materiale 
(mg Pt/l)

R-N1 Lite, lavland, kiselholdig, 
moderat alkalitet

10–100 km2 < 200 m 
eller under 
den høyeste 
kystlinjen

0,2–1 < 30 
(< 150 i Irland)

R-N3 Lite/middels, lavland, 
organisk

10–1000 km2 < 0,2 > 30

R-N4 Middels, lavland, 
kiselholdig, moderat 
alkalitet

100–1000 km2 0,2–1 < 30

R-N5 Lite, middels høyde, 
kiselholdig

10–100 km2 Mellom lavland 
og høyland

< 0,2 < 30

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type R-N1: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type R-N3: Finland, Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type R-N4: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type R-N5: Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike
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RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder for alle typer beskrevet over

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Finland Multimetrisk system, første versjon innført 0,80 0,60

Irland Quality Rating System (Q-value) 0,85 0,75

Norge Average Score per Taxon (ASPT) 0,99 0,87

Sverige DJ-index (Dahl & Johnson 2004) 0,80 0,60

Det forente 
kongerike

River Invertebrate Classification Tool (RICT) 0,97 0,86

Biologisk kvalitetselement: Bunnvegetasjon

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder for alle typer beskrevet over

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Finland Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) 0,91 0,80

Irland Revidert utgave av Trophic Diatom Index (TDI) 0,93 0,78

Sverige Svenske vurderingsmetoder, svenske EPA-forskrifter 
(NFS 2008:1) basert på Indice de Polluosensibilité 
Spécifique (IPS) 0,89 0,74

Det forente 
kongerike

Diatom Assessment for River Ecological Status 
(DARES) 0,93 0,78

VANNKATEGORI: Innsjøer

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Atlanteren

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av innsjø Høyde  
(m over havet)

Middel-dybde 
(m)

Alkalitet  
(meq/l)

LA1/2 Lavland, grunn, kalkholdig, liten 
og stor

< 200 3–15 > 1

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Irland og Det forente kongerike
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RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a)

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til vekstsesongens gjennomsnittsverdier og gjelder alle land som deler typen

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

LA1/2 0,55 0,32 4,6–7,0 8,0–12,0

VANNKATEGORI: Innsjøer

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Alpin

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av innsjø Høyde  
(m over havet)

Middel-dybde 
(m)

Alkalitet  
(meq/l)

Innsjøens størrelse  
(km2)

L-AL3 Lavland eller middels høyde, 
dyp, moderat til høy alkalitet 
(alpin påvirkning), stor 50–800 > 15 > 1 > 0,5

L-AL4 Middels høyde, grunn, 
moderat til høy alkalitet 
(alpin påvirkning), stor 200–800 3–15 > 1 > 0,5

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type L-AL3 og L-AL4: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Slovenia

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parametrer som indikerer biomasse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til årlige gjennomsnittsverdier og gjelder alle land som deler typen. Medlemsstatene kan 
beslutte å bruke klorofyll a, totalt biovolum eller begge parametrer.

Klorofyll a

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

L-AL3 0,70 0,40 2,1–2,7 3,8–4,7

L-AL4 0,75 0,41 3,6–4,4 6,6–8,0

Totalt biovolum

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Totale biovolumer (mm3/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

L-AL3 0,60 0,25 0,3–0,5 0,8–1,2

L-AL4 0,64 0,26 0,8–1,1 1,9–2,7
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Fytoplankton: parametrer som indikerer taksonomisk sammensetning og utbredelse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale parametrene

Land Interkalibrerte nasjonale 
parametrer Type

Økologiske 
kvalitetskvotienter Grenser mellom klasser

Grense 
mellom 

svært god / 
 god

Grense 
mellom 

god/
moderat

Grense 
mellom 

svært god /  
god

Grense 
mellom 

god/
moderat

Østerrike

Slovenia

Brettum-indeks L-AL3
0,94 0,83 4,12–4,34

3,64–
3,83

L-AL4
0,94 0,81 3,69–3,87

3,20–
3,34

Tyskland PTSI (Phytoplankton 
Taxa Lake Index)

L-AL3 0,60 0,43 1,25 1,75

L-AL4 0,71 0,56 1,75 2,25

Italia PTIot (Phytoplankton 
Taxa Index)

L-AL3 (middel-dybde 
< 100 m) 0,95 0,89 3,43 3,22

L-AL4 0,95 0,85 3,37 3,01

PTIspecies (Phytoplankton 
Taxa Index)

L-AL 3 (middel-dybde 
> 100 m) 0,93 0,82 4,00 3,50

Biologisk kvalitetselement: Makrofytter

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Østerrike
Type L-AL3 og 
L-AL4

Det østerrikske system for vurdering av 
makrofytter: Austrian Index Macrophytes for 
Lakes (AIM for Lakes), Modul 1 0,80 0,60

Tyskland
Type L-AL3

Det tyske system for vurdering av makrofytter/
bunnvegetasjon: Modul 1 0,78 0,51

Tyskland
Type L-AL4

Det tyske system for vurdering av makrofytter/
bunnvegetasjon: Modul 1 + 2 0,71 0,47

VANNKATEGORI: Innsjøer

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Sentral-Europa/Baltikum

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av innsjø Høyde (m over 
havet) Middel-dybde (m) Alkalitet (meq/l) Hydrologisk 

oppholdstid (år)

L-CB1 Lavland, grunn, kalkholdig < 200 3–15 > 1 1–10

L-CB2 Lavland, svært grunn, 
kalkholdig < 200 < 3 > 1 0,1–1

L-CB3 Lavland, grunn, liten, 
kiselholdig (moderat 
alkalitet) < 200 3–15 0,2–1 1–10

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type L-CB1 og L-CB2: Belgia, Tyskland, Danmark, Estland, Frankrike, Litauen, Latvia, Nederland, Polen, 
Det forente kongerike

Type L-CB3: Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Latvia, Polen.
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RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til vekstsesongens gjennomsnittsverdier og gjelder alle land som deler typen.

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

L-CB1 0,55 0,32 4,6–7,0 8,0–12,0

L-CB2 0,63 0,30 9,9–11,7 21,0–25,0

L-CB3 0,57 0,31 4,3–6,5 8,0–12,0

Biologisk kvalitetselement: Makrofytter

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder for LCB1- og LCB2-typer

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Belgia Det flamske system for vurdering av makrofytter 0,80 0,60

Tyskland Det tyske system for vurdering av makrofytter: 
referanseindeks

0,75 0,50

Estland Det estiske system for vurdering av makrofytter 0,80 0,60

Latvia Det latviske system for vurdering av makrofytter 0,80 0,60

Nederland Det nederlandske system for vurdering av makrofytter 
(KRW Maatlat)

0,80 0,60

Det forente 
kongerike

Det britiske system for vurdering av makrofytter: 
LEAFPACS

0,80 0,60

VANNKATEGORI: Innsjøer

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavet

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av innsjø Høyde  
(m)

Årlig 
gjennom-

snitts-nedbør 
(mm) og T 

( oC)

Middel-dybde 
(m)

Alkalitet  
(meq/l)

Innsjøens 
størrelse  
(km2)

L-M5/7 Reservoar, dyp, stor, kiselholdig, 
«våtmarks-områder», nedbørfelt 
< 20 000 km2 0–800

> 800 eller 
< 15 > 15 < 1 > 0,5

L-M8 Reservoar, dyp, stor, kalkholdig, 
nedbørfelt < 20 000 km2 0–800 — > 15 > 1 > 0,5

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type L-M5/7: Hellas, Frankrike, Portugal, Spania, Romania

Type L-M8: Kypros, Hellas, Frankrike, Italia, Spania, Romania.
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RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parametrer som indikerer biomasse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til gjennomsnittlige sommerverdier, eufotisk dybde og gjelder alle land som deler typen. 
Medlemsstatene kan beslutte å bruke klorofyll a, totalt biovolum eller begge parametrer.

Klorofyll a

Type
Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom god/moderat Grense mellom god/moderat

L-M5/7 0,21 6,7–9,5

L-M8 0,43 4,2–6,0

Totalt biovolum

Type
Økologiske kvalitetskvotienter Totale biovolumer (mm3/l)

Grense mellom god/moderat Grense mellom god/moderat

L-M5/7 0,19 1,9

L-M8 0,36 2,1

Fytoplankton: parametrer som indikerer taksonomisk sammensetning og utbredelse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til gjennomsnittlige sommerverdier, eufotisk dybde og gjelder alle land som deler typen. 
Medlemsstatene må bruke minst én av de interkalibrerte parametrene (prosentdel av cyanobakterier, Catalan-indeks, 
Med PTI-indeks)

Prosentdel av cyanobakterier

Type og land
Økologiske kvalitetskvotienter % av cyanobakterier

Grense mellom god/moderat Grense mellom god/moderat

Type L-M5/7

Alle land som deler typen 0,91 9,2

Type L-M8

Alle land som deler typen 0,72 28,5

Økologiske kvalitetskvotienter beregnet som EQR = (100 -– grenseverdi)/(100 – referanseverdi)

Catalan-indeks

Type og land
Økologiske kvalitetskvotienter Catalan-indeks

Grense mellom god/moderat Grense mellom god/moderat

Type L-M5/7

Alle land som deler typen 0,97 10,6

Type L-M8

Alle land som deler typen 0,98 7,7

Økologiske kvalitetskvotienter beregnet som EQR = (400 – grenseverdi)/(400 – referanseverdi)
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Med PTI-indeks

Type og land
Økologiske kvalitetskvotienter Med PTI-indeks

Grense mellom god/moderat Grense mellom god/moderat

Type L-M5/7

Alle land som deler typen 0,75 2,32

Type L-M8

Alle land som deler typen 0,77 2,38

VANNKATEGORI: Innsjøer

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nord-Europa

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse av innsjø Høyde  
(m over havet)

Middel-dybde 
(m)

Alkalitet  
(meq/l)

Farge  
(mg Pt/l)

LN1 Lavland, grunn, moderat alkalitet, 
klar < 200 3–15 0,2–1 < 30

LN2a Lavland, grunn, lav alkalitet, klar < 200 3–15 < 0,2 < 30

LN2b Lavland, dyp, lav alkalitet, klar < 200 > 15 < 0,2 < 30

LN3a Lavland, grunn, lav alkalitet, 
mesohumøs < 200 3–15 < 0,2 30–90

LN5 Middels høyde, grunn, lav 
alkalitet, klar 200-800 3–15 < 0,2 < 30

LN6a Middels høyde, grunn, lav 
alkalitet, mesohumøs 200-800 3–15 < 0,2 30–90

LN8a Lavland, grunn, moderat alkalitet, 
mesohumøs < 200 3–15 0,2–1 30–90

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type LN1, LN2a, LN3a, LN8a: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type LN2b, LN5 og LN6a: Norge, Sverige, Det forente kongerike

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til vekstsesongens gjennomsnittsverdier og gjelder alle land som deler typen

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

LN1 0,50 0,33 5,0–7,0 7,5–10,5

LN2a 0,50 0,29 3,0–5,0 5,0–8,5

LN2b 0,50 0,33 3,0–5,0 4,5–7,5

LN3a 0,50 0,30 5,0–7,0 8,0–12,0
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Type

Økologiske kvalitetskvotienter Klorofyll a-konsentrasjoner (μg/l)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

LN5 0,50 0,33 2,0–4,0 3,0–6,0

LN6a 0,50 0,33 4,0–6,0 6,0–9,0

LN8a 0,50 0,33 7,0–10,0 10,5–15,0

Biologisk kvalitetselement: Makrofytter

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert (bare for interkalibrering av makrofytter)

Type Beskrivelse av innsjø Alkalitet (meq/l) Farge (mg Pt/l)

101. Lav alkalitet, klar 0,05–0,2 < 30

102. Lav alkalitet, humøs 0,05–0,2 > 30

201. Moderat alkalitet, klar 0,2–1,0 < 30

202. Moderat alkalitet, humøs 0,2–1,0 > 30

301. Høy alkalitet, klar > 1,0 < 30

302. Høy alkalitet, humøs > 1,0 > 30

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type 101, 102, 201 og 202: Irland, Finland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type 301: Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Type 302: Irland, Norge, Sverige, Det forente kongerike

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter for metoder i de nasjonale klassifiseringssystemene

Land Interkalibrerte nasjonale 
klassifiseringssystemer Type

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

Irland Free Macrophyte Index Alle typer som er inter-
kalibrert 0,90 0,68

Sverige Trofisk makrofytt-indeks 
(Ecke)

Type 101 0,98 0,79

Type 102 0,98 0,88

Type 201 0,94 0,83

Type 202 0,96 0,83

Norge Trofisk makrofytt-indeks 
(Mjelde)

Type 101 0,94 0,61

Type 102 0,96 0,65

Type 201 0,91 0,72

Type 202 0,9 0,77

Type 301 0,92 0,69

Det forente kongerike Det britiske system for 
vurdering av makrofytter: 
LEAFPACS

Alle typer som er inter-
kalibrert

0,80 0,60
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VANNKATEGORI: Kystvann og overgangsvann

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Østersjøen

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Salinitet psu Eksponering Dybde Is-dager Andre egenskaper

CW B0 0,5–3 Beskyttet Grunn > 150 Steder i Bottenvika (Norra Kvarken)

CW B2 3–6 Beskyttet Grunn 90–150 Steder i Bottenhavet

CW B3 a 3–6 Beskyttet Grunn ~90 Steder i området som strekker seg fra det 
sørlige Bottenhavet til Skjærgårdshavet og 
den vestlige delen av FinskebuktaCW B3 b 3–6 Eksponert Grunn ~90

CW B12 a

Den østlige 
Østersjøen

5–8 Beskyttet Grunn — Steder i Rigabukta

CW B12 b

Den vestlige 
Østersjøen

8–22 Beskyttet Grunn — Steder ved den sørsvenske kysten og den 
sørvestlige Østersjøens åpne kyst langs 
Danmark og Tyskland

CW B13 6–22 Eksponert Grunn — Steder langs kysten av Estland, Latvia og 
Litauen, den polske kysten og den danske 
øya Bornholm

CW B 14 6–22 Beskyttet Grunn — Laguner

TW B 13 6–22 Eksponert Grunn — Overgangsvann. Steder langs kysten av 
Litauen og Polen

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type CWB0, CWB2, CWB3a, CWB3b: Finland, Sverige

Type CWB12a: Estland

Type CWB12b: Tyskland, Danmark, Sverige

Type CWB13: Danmark, Estland, Litauen, Latvia, Polen

Type CWB14: Danmark, Polen

Type TWB13: Litauen, Polen

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

CW B0

Finland BBI - Finnish Brackish water Benthic Index 0,99 0,59

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 
kvalitetsindeks (infauna i mykt sediment) 0,77 0,31

CW B2

Finland BBI - Finnish Brackish water Benthic Index 0,95 0,57

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 
kvalitetsindeks (infauna i mykt sediment) 0,76 0,29
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Type og land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

CW B3 a

Finland BBI - Finnish Brackish water Benthic Index 0,89 0,53

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 
kvalitetsindeks (infauna i mykt sediment) 0,76 0,29

CW B3 b

Finland BBI - Finnish Brackish water Benthic Index 0,90 0,54

Sverige BQI – svensk multimetrisk biologisk 
kvalitetsindeks (infauna i mykt sediment) 0,76 0,29

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a)

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater viser til gjennomsnittlige sommerverdier mai/juni–september

Type og land

Økologiske kvalitetskvotienter i de nasjonale 
klassifiseringssystemene

Parameterverdier/-områder 
Klorofyll a μg/l

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

CW B0

Alle land som deler typen 0,76 0,56 1,7 (1,5–1,8) 2,3 (2,0–2,7)

CW B2

Alle land som deler typen 0,78 0,56 1,8 2,5 (2,3–2,6)

CW B3 a

Beskyttet
Alle land som deler typen 0,71 0,49 2,4 (2,2–2,6) 3,5 (2,9–4,0)

CW B3 b

Eksponert
Alle land som deler typen 0,81 0,68 1,5 1,8

CW B 12 a

Den østlige Østersjøen
Salinitet 5–8 psu
Alle land som deler typen 0,82 0,66 2,2 2,7

CW B 12 b

Den vestlige Østersjøen
Salinitet 8–22 psu
Alle land som deler typen 0,92 0,63 1,3 (1,1–1,5) 1,9

CW B 13

Danmark, Estland og Latvia 0,92 0,75 1,3 1,6
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Type og land

Økologiske kvalitetskvotienter i de nasjonale 
klassifiseringssystemene

Parameterverdier/-områder 
Klorofyll a μg/l

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

CW B 14

Danmark 0,82 0,56 1,1 1,6

TW B 13

Alle land som deler typen 0,90 0,66 4,2 5,8

Biologisk kvalitetselement: Angiospermer

Angiospermer: parameter som indikerer utbredelse (dybdegrense for ålegress Zostera marina)

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Type og land

Økologiske kvalitetskvotienter i de nasjonale 
klassifiseringssystemene

Parameterverdier/-områder 
Dybdegrense (m) ålegress Zostera marina

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

CW B 12 b

Danmark og Tyskland
Åpen kyst 0,90 0,74 8,5 (8,0–9,4) 7 (6,6–7,1)

VANNKATEGORI: Kystvann og overgangsvann

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Nordøst-Atlanteren

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse
Salinitet (psu) 

Tidevannsområde (m)  
Dybde (m)

Strømningshastighet 
(knop) 

Eksponering

Blanding 
Oppholdstid

NEA1/26a Åpent hav, eksponert eller 
beskyttet, euhalint, grunt

> 30 
Mesotidevann 1–5 

< 30

Middels 1–3 
Eksponert eller 

beskyttet

Helt blandet 
Dager

NEA1/26b Innelukket hav, eksponert 
eller beskyttet, euhalint, 
grunt

> 30 
Mesotidevann 1–5 

< 30

Middels 1–3 
Eksponert eller 

beskyttet

Helt blandet 
Dager

NEA1/26c Innelukket hav, eksponert 
eller beskyttet, delvis 
stratifisert

> 30 
Mikro-/mesotidevann 

< 1–5 
< 30

Middels 1–3 
Eksponert eller 

beskyttet

Delvis stratifisert 
Dager til uker

NEA1/26d Skandinavisk kyst, 
eksponert eller beskyttet, 
grunt

> 30 
Mikrotidevann < 1 

< 30

Lav < 1 
Eksponert eller 

moderat eksponert

Delvis stratifisert 
Dager til uker

NEA1/26e Områder med 
oppstrømming, eksponert 
eller beskyttet, euhalint, 
grunt

> 30 
Mesotidevann 1–5 

< 30

Middels 1–3 
Eksponert eller 

beskyttet

Helt blandet 
Dager

NEA3/4 Polyhalint, eksponert 
eller moderat eksponert 
(Vadehavstype)

Polyhalint 18–30 
Mesotidevann 1–5 

< 30

Middels 1–3 
Eksponert eller 

moderat eksponert

Helt blandet 
Dager
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Type Beskrivelse
Salinitet (psu) 

Tidevannsområde (m)  
Dybde (m)

Strømningshastighet 
(knop) 

Eksponering

Blanding 
Oppholdstid

NEA7 Fjordsystemer (dype 
fjorder og havarmer)

> 30 
Mesotidevann 1–5 

> 30

Lav < 1 
Beskyttet

Helt blandet 
Dager

NEA8 Indre Skagerrak, 
polyhalint, mikrotidevann, 
beskyttet, grunt

Polyhalint 18–30 
Mikrotidevann < 1 

< 30

Lav < 1 
Beskyttet

Delvis stratifisert 
Dager til uker

NEA9 Fjord med en grunn 
terskel ved munningen 
med en svært dyp største 
dybde i det sentrale 
bassenget, med dårlig 
vannut-skifting på dypet

Polyhalint 18–30 
Mikrotidevann < 1 

> 30

Lav < 1 
Beskyttet

Delvis stratifisert 
Uker

NEA10 Ytre Skagerrak, 
polyhalint, mikrotidevann, 
eksponert, dypt

Polyhalint 18–30 
Mikrotidevann < 1 

> 30

Lav < 1 
Eksponert

Delvis stratifisert 
Dager

NEA11 Overgangsvann Oligohalint 0–35 
Mikro- til 

makrotidevann 
< 30

Variabel 
Beskyttet eller 

moderat eksponert

Delvis eller permanent 
stratifisert 

Dager til uker

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type NEA1/26a: Spania, Frankrike, Irland, Norge, Det forente kongerike

Type NEA1/26b: Belgia, Frankrike, Irland, Norge, Det forente kongerike

Type NEA1/26c: Tyskland, Danmark

Type NEA1/26d: Danmark

Type NEA1/26e: Portugal, Spania

Type NEA3/4: Tyskland, Nederland

Type NEA7: Norge, Det forente kongerike

Type NEA8: Danmark, Norge, Sverige

Type NEA9: Norge, Sverige

Type NEA10: Norge, Sverige

Type NEA11: Belgia, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal, Det forente kongerike

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemene

Resultatene gjelder bare for habitater i mykt sediment (mudder-/sandhabitater under fjæresonen).

Type og land Nasjonalt klassifiseringssystem

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Type NEA1/26, NEA 3/4 og NEA7 (Indekser som reagerer primært på organisk anriking og giftig forurensning som 
belaster habitater i mykt sediment)

Danmark DKI 0,67 0,53

Frankrike M-AMBI 0,77 0,53

Tyskland M-AMBI 0,85 0,70

Irland IQI 0,75 0,64

Norge NQI 0,92 0,81
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Type og land Nasjonalt klassifiseringssystem

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Portugal P-BAT 0,79 0,58

Spania M-AMBI 0,77 0,53

Det forente 
kongerike

IQI
0,75 0,64

Type NEA1/26 og NEA3/4 (Indeks som reagerer på multiple belastninger i multiple habitater)

Belgia BEQI 0,80 0,60

Nederland BEQI 0,80 0,60

Type NEA8/9/10

Danmark DKI 0,82 0,63

Norge NQI 0,92 0,81

Sverige BQI 0,89 0,68

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a)

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater gjelder for alle land som deler typene. Parameterverdiene er uttrykt i μg/l som 90-prosentilverdien 
beregnet over den fastsatte vekstsesongen i en seksårsperiode. Resultatene er knyttet til de geografiske områdene 
innenfor de typene som er beskrevet i den tekniske rapporten.

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

NEA1/26a 0,67 0,33 1–5 2–10

NEA1/26b 0,67 0,44 6–10 9–15

NEA1/26c 0,67 0,44 5 7,5

NEA1/26d 0,67 0,50 3 4

NEA1/26e 0,67 0,44 6–8 9–12

NEA8 0,67 0,33 1,5 3

NEA9 0,67 0,33 2,5 5

NEA10 0,67 0,33 3 6

Fytoplankton: parameter som indikerer algeoppblomstring

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Type og land
Interkalibrerte 

nasjonale 
parametrer

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (% opptalte enkelttaksa over 
terskelverdiene)

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

NEA1/26a/b, NEA3/4

Belgia
Tyskland
Nederland
Det forente 
kongerike

Phaeocystis-
oppblomstring 0,92 0,49 9 17
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Type og land
Interkalibrerte 

nasjonale 
parametrer

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (% opptalte enkelttaksa over 
terskelverdiene)

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

NEA1/26a/b

Spania

Frankrike

Irland

Det forente 
kongerike

Taksacelletall 0,84 0,43 20 39

NEA1/26e

Portugal

Spania Taksacelletall 0,83 0,51 30 49

Biologisk kvalitetselement: Makroalger

Makroalger: parameter som indikerer sammensetning

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale parametrene

Type og land Interkalibrerte nasjonale parametrer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

NEA1/26

Irland Klippekyst, redusert artsliste, multimetrisk system 0,80 0,60

Norge Klippekyst, redusert artsliste, multimetrisk system 0,80 0,60

Det forente 
kongerike

Klippekyst, redusert artsliste, multimetrisk system
0,80 0,60

Spania Multimetrisk system CFR 0,81 0,57

Portugal Multimetrisk system p-MarMAT 0,82 0,64

Irland
Det forente 
kongerike

Opportunistisk makroalge multimetrisk system

0,80 0,60

NEA8/9/10

Norge
Sverige

Sublittorale alger (dybdegrense for 
makroalgearter) 0,81 0,61

Biologisk kvalitetselement: Angiospermer

Angiospermer: parametrer som indikerer taksonomisk sammensetning og utbredelse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale parametrene

Type og land Interkalibrerte nasjonale 
parametrer

Økologiske kvalitetskvotienter Parameterverdier(*)

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

NEA1/26, NEA 3/4, NEA11

Irland
Nederland
Det forente kongerike

Utbredelse av sjøgress 
i fjæresonen (tetthet) 
og multimetrisk arts-
sammen-setning 0,90 0,70 Ikke relevant Ikke relevant
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Type og land Interkalibrerte nasjonale 
parametrer

Økologiske kvalitetskvotienter Parameterverdier(*)

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom 
god/moderat

NEA1/26, NEA3/4

Tyskland
Irland
Nederland
Det forente kongerike

Sjøgress i fjæresonen 
(område: areal/bunn-
utbredelse)

0,90 0,70 10 30

(*) Verdier for sjøgress i fjæresonen uttrykt som arealtap i prosent fra referanseområdet.

VANNKATEGORI: Kystvann og overgangsvann

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Middelhavet

Resultatene gjelder bare kystvann.

Typologien er blitt utviklet bare for bestemte kvalitetselementer (se nedenfor).

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder bare for myke sedimenter

Land Interkalibrerte nasjonale 
klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært god / god Grense mellom god/moderat

Kypros Bentix 0,75 0,58

Hellas Bentix 0,75 0,58

Slovenia M-AMBI 0,83 0,62

Spania MEDOCC-indeks 0,73 0,47

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert (gjelder bare for fytoplankton)

Type Beskrivelse Tetthet (kg/m3) Årlig gjennomsnitts-
salinitet (psu)

Type I Sterkt påvirket av ferskvannstilførsel < 25 < 34,5

Type IIA Moderat påvirket av ferskvannstilførsel 
(kontinental påvirkning) 25–27 34,5–37,5

Type IIIW Kontinentalkyst, ikke påvirket av 
ferskvannstilførsel (vestlig basseng) > 27 > 37,5

Type IIIE Ikke påvirket av ferskvannstilførsel (østlig 
basseng) > 27 > 37,5

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Type I: Frankrike, Italia

Type IIA: Frankrike, Spania, Italia, Slovenia

Type IIIW: Frankrike, Spania, Italia

Type IIIE: Hellas, Kypros

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse (klorofyll a)
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Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Følgende resultater gjelder for alle land som deler typene. Parameterverdiene er uttrykt i μg/l av klorofyll a for 
90-prosentilverdien beregnet for ett år i minst en femårsperiode. Resultatene er knyttet til de geografiske områdene 
innenfor de typene som er beskrevet i den tekniske rapporten.

Type

Økologiske kvalitetskvotienter Verdier (μg/l, 90-prosentil)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Type IIA 0,80 0,53 2,4 3,6

Type IIIW 0,80 0,50 1,1 1,8

Type IIIE 0,80 0,20 0,1 0,4

Biologisk kvalitetselement: Makroalger

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de nasjonale klassifiseringssystemene

Følgende resultater gjelder øvre infralittorale sone (3,5–0,2 m dybde) ved klippekyster:

Land Interkalibrerte nasjonale klassifiseringssystemer

Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom 
svært god / god

Grense mellom god/
moderat

Kypros EEI – Ecological Evaluation Index 0,75 0,50

Frankrike CARLIT–Cartography of Littoral and upper-sublittoral 
rocky-shore communities

0,75 0,60

Hellas EEI – Ecological Evaluation Index 0,75 0,50

Slovenia EEI – Ecological Evaluation Index 0,75 0,50

Spania CARLIT-BENTHOS 0,75 0,60

VANNKATEGORI: Kystvann og overgangsvann

GEOGRAFISK INTERKALIBRERINGSGRUPPE: Svartehavet

Beskrivelse av typene som er blitt interkalibrert

Type Beskrivelse

CW-BL1 Mesohalint, mikrotidevann (< 1 m), grunt (< 30 m), moderat eksponert, blandet 
substratum

Land som deler typene som er blitt interkalibrert:

Bulgaria og Romania

RESULTATER

Biologisk kvalitetselement: Fytoplankton

Fytoplankton: parameter som indikerer biomasse

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter og parameterverdier

Årstid

Økologiske kvalitetskvotienter Biomasseverdier (mg/m3)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Vinter 0,93 0,78 1770 3420

Vår 0,93 0,78 3515 5690
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Årstid

Økologiske kvalitetskvotienter Biomasseverdier (mg/m3)

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Grense mellom svært 
god / god

Grense mellom god/
moderat

Sommer 0,93 0,78 1281 2526

Høst 0,93 0,78 1840 3640

Biologisk kvalitetselement: Virvelløse bunndyr

Resultater: Økologiske kvalitetskvotienter i de interkalibrerte nasjonale parametrene

Medlemsstatene skal bruke minst én av de interkalibrerte parametrene (Shannon diversity index H’, AMBI, M-AMBI)

Interkalibrerte nasjonale parametrer
Økologiske kvalitetskvotienter

Grense mellom svært god / god Grense mellom god/moderat

Shannon diversity index H’ 0,89 0,69

AMBI 0,83 0,53

M-AMBI 0,85 0,55
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EUROPAKOMMISJONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 
årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 
78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 
84/253/EØF(1), særlig artikkel 47 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 47 nr. 1 og artikkel 53 i 
direktiv 2006/43/EF kan vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene fra 29. juni 2008 tillate at 
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 
revisorer eller revisjonsselskaper overføres til 
vedkommende myndigheter i en tredjestat, forutsatt at 
myndighetene oppfyller krav som er erklært tilstrekkelige 
av Kommisjonen og det foreligger arbeidsavtaler på 
grunnlag av gjensidighet mellom dem og vedkommende 
myndigheter i de berørte medlemsstater. Det må 
derfor fastsettes hvilke vedkommende myndigheter 
i tredjestater som oppfyller tilstrekkelige krav slik 
at revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 
revisorer eller revisjonsselskaper skal kunne overføres til 
dem.

2) Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med 
uavhengig offentlig tilsyn, at revisjonsdokumenter eller 
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 
kan overføres til vedkommende myndigheter i tredjestater. 
Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør derfor 
foreta slike overføringer bare med sikte på å gi den 
berørte tredjestats vedkommende myndigheter mulighet 
til å utøve sin myndighet til å utføre offentlig tilsyn, 
ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer 
og revisjonsselskaper. De personer som er eller har vært 
ansatt hos vedkommende myndigheter i tredjestaten som 
mottar opplysningene, er omfattet av taushetsplikt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2010, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 30.

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 
24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger(2) får 
anvendelse på behandling av personopplysninger 
i henhold til dette direktiv. Dersom overføring av 
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 
revisorer eller revisjonsselskaper til vedkommende 
myndigheter i tredjestatene nevnt nedenfor innebærer 
offentliggjøring av personopplysninger, bør overføringen 
derfor alltid gjennomføres i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 95/46/EF. Medlemsstatene bør gjennom 
arbeidsavtaler i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/
EF mellom sine vedkommende myndigheter og 
vedkommende myndigheter i tredjestater sikre at de 
sistnevnte ikke videreformidler personopplysninger 
som inngår i overførte revisjonsdokumenter eller andre 
dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper, uten 
forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstater. Den europeiske tilsynsmann for 
personvern er rådspurt med hensyn til denne beslutning.

4) Vurderingen av om en tredjestats vedkommende 
myndigheter oppfyller tilstrekkelige krav, bør foretas 
i lys av kravene til samarbeid omhandlet i artikkel 36 i 
direktiv 2006/43/EF eller reelt tilsvarende resultater. 
Oppfyllelse av kravene bør særlig vurderes i lys av den 
myndighet som utøves av vedkommende myndigheter 
i den berørte tredjestat, de forholdsregler som de har 
tatt for å hindre brudd på regler for taushetsplikt og 
fortrolighet og deres mulighet i henhold til sine nasjonale 
lover og forskrifter til å samarbeide med vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene.

5) Ettersom revisorer og revisjonsselskaper for selskaper 
i Fellesskapet som har utstedt verdipapirer i Canada, 
Japan og Sveits, eller som utgjør en del av et konsern 
som utarbeider lovfestet konsernregnskap i disse statene, 
er omfattet av den nasjonale lovgivning i disse statene, 
bør det avgjøres om vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene kan overføre revisjonsdokumenter eller 
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 
til vedkommende myndigheter i disse statene bare med 
sikte på å gi dem mulighet til å utøve sin myndighet 
til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 
undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper.

(2) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 5. februar 2010

om visse tredjestaters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

[meddelt under nummer K(2010) 590]

(2010/64/EU)(*)

2015/EØS/49/62
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6) Det er foretatt vurderinger i henhold til artikkel 47 i 
direktiv 2006/43/EF av om tilstrekkelige krav er oppfylt 
med hensyn til Canada, Japan og Sveits. På grunnlag 
av disse vurderingene bør det besluttes om disse 
myndighetene oppfyller kravene.

7) «Canadian Public Accountability Board» har myndighet 
til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring 
og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. 
Myndigheten har tatt tilstrekkelige forholdsregler med 
mulighet for forbud og sanksjoner mot alle ansatte 
og tidligere ansatte som videreformidler fortrolige 
opplysninger til tredjemann eller andre myndigheter. 
Myndigheten vil bruke overførte revisjonsdokumenter 
eller andre dokumenter hos revisorer eller 
revisjonsselskaper bare med sikte på offentlig tilsyn, 
ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 
revisjonsselskaper. I henhold til kanadisk lovgivning kan 
den overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 
hos kanadiske revisorer eller revisjonsselskaper til 
vedkommende myndigheter i enhver medlemsstat. Derfor 
bør «Canadian Public Accountability Board» erklæres å 
oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 i 
direktiv 2006/43/EF.

8) «Financial Services Agency of Japan» og «Certified Public 
Accountants and Auditing Oversight Board» innenfor 
«Financial Services Agency of Japan» har myndighet 
til å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring 
og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. 
Denne beslutning bør omfatte bare «Financial Services 
Agency»’s myndighet til å undersøke revisorer og 
revisjonsselskaper. «Financial Services Agency of Japan» 
og «Certified Public Accountants and Auditing Oversight 
Board of Japan» har tatt tilstrekkelige forholdsregler med 
mulighet for forbud og sanksjoner mot ansatte og tidligere 
ansatte som videreformidler fortrolige opplysninger til 
tredjemann eller andre myndigheter, og vil bruke overførte 
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 
eller revisjonsselskaper bare med sikte på offentlig tilsyn, 
ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 
revisjonsselskaper. I henhold til japansk lovgivning kan 
de overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 
hos japanske revisorer eller revisjonsselskaper til 
vedkommende myndigheter i enhver medlemsstat. Derfor 
bør «Financial Services Agency of Japan» og «Certified 
Public Accountants and Auditing Oversight Board of 
Japan» erklæres å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold 
til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF.

9) «Federal Audit Oversight Authority of Switzerland» 
har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, ekstern 

kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 
revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige 
forholdsregler med mulighet for forbud og sanksjoner 
mot ansatte og tidligere ansatte som videreformidler 
fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre 
myndigheter. Myndigheten vil bruke overførte 
revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 
eller revisjonsselskaper bare med sikte på offentlig tilsyn, 
ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 
revisjonsselskaper. I henhold til sveitsisk lovgivning kan 
den overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 
hos sveitsiske revisorer og revisjonsselskaper til 
vedkommende myndigheter i enhver medlemsstat. Derfor 
bør «Federal Audit Oversight Authority of Switzerland» 
erklæres å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til 
artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF.

10) Overføring av revisjonsdokumenter bør omfatte 
tilgang til eller oversendelse til myndigheter som er 
erklært å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til 
denne beslutning, av revisjonsdokumenter eller andre 
dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper, 
med forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene, samt tilgang til eller oversendelse 
av slike dokumenter fra vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene til de berørte myndigheter. Derfor bør 
revisorer og revisjonsselskaper ikke tillates å gi tilgang 
til eller oversende revisjonsdokumenter eller andre 
dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper til de 
berørte myndigheter på andre vilkår enn dem som er 
fastsatt i artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, for eksempel 
med revisorens, revisjonsselskapets eller kundeselskapets 
samtykke.

11) Denne beslutning bør ikke berøre samarbeidsavtalene 
nevnt i artikkel 25 nr. 4 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 
om harmonisering av innsynskrav med hensyn til 
opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt 
til notering på et regulert marked, og om endring av 
direktiv 2001/34/EF(1).

12) Ettersom denne beslutning er truffet innenfor 
overgangsperioden for visse tredjestatsrevisorer 
og tredjestatsrevisjonsselskaper i henhold til 
kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008 om 
en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og 
tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet(2), bør 
denne beslutning ikke foregripe endelige beslutninger om 
likeverdighet som Kommisjonen måtte treffe i henhold til 
artikkel 46 i direktiv 2006/43/EF.

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
(2) EUT L 202 av 31.7.2008, s. 70.
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13) Målet med denne beslutning er å fremme effektivt 
samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og vedkommende myndigheter i Canada, 
Japan og Sveits for å gi dem mulighet til å utføre sine 
oppgaver i forbindelse med offentlig tilsyn, ekstern 
kvalitetssikring og undersøkelser og for samtidig å 
verne de berørte parters rettigheter. Medlemsstatene bør 
underrette Kommisjonen om de arbeidsavtaler som er 
inngått med nevnte myndigheter slik at Kommisjonen 
kan vurdere om samarbeidet er i samsvar med artikkel 47 
i direktiv 2006/43/EF.

14) Det overordnede målet med samarbeidet med Canada, 
Japan og Sveits om revisjonstilsyn er å skape gjensidig 
tillit til hverandres revisjonssystemer slik at at 
revisjonsdokumenter overføres bare i unntakstilfeller. 
Den gjensidige tilliten må bygge på likeverdigheten 
mellom Fellesskapets og de berørte staters systemer for 
revisjonstilsyn.

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i 
direktiv 2006/43/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Følgende vedkommende myndigheter i tredjestater skal anses 
å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 i 
direktiv 2006/43/EF:

1. «Canadian Public Accountability Board»,

2. «Financial Services Agency of Japan»,

3. «Certified Public Accountants and Auditing Oversight 
Board of Japan»,

4. «Federal Audit Oversight Authority of Switzerland».

Artikkel 2

1. Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 og i samsvar med 
artikkel 53 i direktiv 2006/43/EF kan revisjonsdokumenter 
eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 
fra 29. juni 2008 overføres bare med forhåndstillatelse 
fra vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat 
eller overføres av vedkommende myndighet i den berørte 
medlemsstat.

2. Revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 
revisorer eller revisjonsselskaper skal overføres bare med sikte 
på offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av 
revisorer og revisjonsselskaper.

3. Dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 
revisorer eller revisjonsselskaper finnes bare hos en revisor eller 
et revisjonsselskap som er registrert i en annen medlemsstat 
enn den medlemsstat der konsernrevisoren er registrert, og 
vedkommende myndighet i denne revisorens medlemsstat 
har mottatt en anmodning fra en av myndighetene nevnt i 
artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestat bare dersom vedkommende 
myndighet i den første medlemsstaten har gitt sitt uttrykkelige 
samtykke til overføringen.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen


