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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Statistiske opplysninger om handelsstrømmen mellom 
medlemsstatene og tredjestater er av avgjørende betydning 
for Fellesskapets økonomiske politikk og handelspolitikk 
og viktige for å kunne analysere markedsutviklingen 
for enkeltvarer. Innsynet i statistikksystemet bør 
forbedres slik at det lettere kan tilpasses endringer i 
det administrative miljøet og oppfylle nye brukerkrav. 
Rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 1995 
om statistikk over Fellesskapet og medlemsstatenes 
varehandel med tredjestater(3) bør derfor erstattes med en 
ny forordning i samsvar med kravene fastsatt i traktatens 
artikkel 285 nr. 2.

2) Statistikken over handelen med tredjestater bygger 
på opplysninger fra tolldeklarasjoner, som fastsatt i 
rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 
om innføring av Fellesskapets tollkodeks(4) (heretter 
kalt «tollkodeksen»). Utviklingen i den europeiske 
integrasjonsprosessen og de påfølgende endringene i 
tollklareringen, herunder enkeltgodkjenninger for bruk av 
den forenklede deklarasjonen eller prosedyren for lokal 
klarering samt sentralisert klarering, som vil følge av den 
pågående prosessen for modernisering av tollkodeksen 
som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 450/2008 av 23. april 2008 om fastsettelse av 
Fellesskapets tollkodeks (den moderniserte tollkodeks)(5) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 17.

(1) EUT C 70 av 15.3.2008, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 16. februar 2009 (EUT C 75 E av 
31.3.2009, s. 58) og Europaparlamentets holdning av 2. april 2009 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10.
(4) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
(5) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 1.

(heretter kalt «den moderniserte tollkodeks»), fordrer 
en rekke endringer. Særlig gjør de det nødvendig å 
tilpasse måten statistikken over handelen med tredjestater 
utarbeides på, revurdere begrepene importmedlemsstat 
og eksportmedlemsstat og angi datakilden for utarbeiding 
av fellesskapsstatistikk mer presist.

3) Forenklede tollformaliteter og tollkontroller i 
henhold til den moderniserte tollkodeks kan føre til at 
tolldeklarasjoner ikke er tilgjengelige. For at statistikken 
over handelen med tredjestater skal være komplett, bør 
det vedtas tiltak som sikrer at markedsdeltakerne som drar 
nytte av forenklingen, leverer statistiske opplysninger.

4) I henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 70/2008/
EF av 15. januar 2008 om et papirløst miljø for toll og 
handel(6) skal det opprettes et elektronisk tollsystem 
for utveksling av opplysninger i tolldeklarasjoner. 
For å registrere de fysiske varestrømmene mellom 
medlemsstatene og tredjestater og sikre at opplysninger 
om import og eksport er tilgjengelig i den berørte 
medlemsstaten, er det nødvendig med avtaler mellom 
tollmyndighetene og statistikkmyndighetene, og disse bør 
angis nærmere. Dette gjelder også regler om utveksling 
av opplysninger mellom medlemsstatenes myndigheter. 
Dette systemet for utveksling av opplysninger bør i størst 
mulig grad baseres på tollmyndighetenes infrastruktur.

5) For å kunne henføre Fellesskapets eksport og import 
på den aktuelle medlemsstat, trengs opplysninger om 
«bestemmelsesmedlemsstat» når det gjelder import, 
og om «faktisk eksportmedlemsstat» når det gjelder 
eksport. På mellomlang sikt bør disse medlemsstatene 
bli importmedlemsstater og eksportmedlemsstater i 
statistikken over handelen med tredjestater.

6) I denne forordning bør varer for handel med tredjestater 
klassifiseres i samsvar med Den kombinerte nomenklatur 
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 
23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om 
den felles tolltariff(7) (heretter kalt «Den kombinerte 
nomenklatur»).

(6) EUT L 23 av 26.1.2008, s. 21.
(7) EFT nr. 256 av 7.9.1987, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 471/2009

av 6. mai 2009

om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av  
rådsforordning (EF) nr. 1172/95(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2016/EØS/7/01
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7) For å imøtekomme Den europeiske sentralbanks og 
Kommisjonens behov for opplysninger om euroens 
andel av internasjonal varehandel, bør det ved import 
og eksport rapporteres aggregerte opplysninger om 
faktureringsvaluta.

8) Når det gjelder handelsforhandlinger og det indre markeds 
virkemåte bør Kommisjonen få detaljerte opplysninger 
om preferansebehandling av varer som innføres til 
Fellesskapet.

9) Statistikken over handelen med tredjestater 
inneholder opplysninger som brukes til fastsettelse 
av betalingsbalanse og nasjonalregnskaper. De 
kjennetegn som gjør det mulig å tilpasse statistikken til 
betalingsbalanseformål, bør være del av obligatoriske 
opplysninger og standardopplysninger.

10) Medlemsstatenes statistikk over tollagre og frisoner 
er ikke omfattet av harmoniserte bestemmelser. Det er 
imidlertid fortsatt mulig å utarbeide slik statistikk for 
nasjonale formål.

11) Medlemsstatene bør gi Eurostat årlige aggregerte 
opplysninger om handelen fordelt etter 
virksomhetskjennetegn, noe som blant annet vil gjøre 
det mulig å analysere hvordan europeiske foretak 
fungerer i en globalisert verden. Forbindelsen mellom 
foretaksstatistikk og handelsstatistikk opprettes ved å 
knytte sammen opplysningene om importør og eksportør 
på tolldeklarasjonen med opplysningene som kreves i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om fastsettelse av en 
felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk(1).

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 
av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(2) utgjør 
referanserammen for bestemmelsene fastsatt i denne 
forordning. Ettersom opplysningene om varehandelen 
har et svært høyt detaljnivå, kreves imidlertid særlige 
fortrolighetsregler dersom denne statistikken skal være 
relevant.

13) Oversendelsen av fortrolige statistiske opplysninger 
omfattes av reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 223/2009 og rådsforordning (Euratom, EØF) 
nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige 
statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 
statistikkontor(3). Tiltak som treffes i samsvar med nevnte 

(1) EUT L 61 av 5.3.2008, s. 6.
(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(3) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1.

forordninger, skal sikre fysisk og logisk vern av fortrolige 
opplysninger og forhindre at det skjer en urettmessig 
offentliggjøring eller anvendelse i ikke-statistisk øyemed 
når felleskapsstatistikker utarbeides og formidles.

14) Ved utarbeidingen og spredningen av fellesskapsstatistikk 
i henhold til denne forordning må medlemsstatenes 
og Fellesskapets statistikkmyndigheter overholde 
prinsippene fastsatt i reglene for god praksis innenfor 
europeisk statistikk, som ble vedtatt 24. februar 2005 
av Komiteen for statistikkprogrammet og vedlagt 
kommisjonsrekommandasjonen av 25. mai 2005 om 
medlemsstatenes og Fellesskapets statistikkmyndigheters 
uavhengighet, integritet og ansvar.

15) Det bør utarbeides særskilte bestemmelser som skal gjelde 
inntil tollregelverket er endret slik at tolldeklarasjonen 
inneholder ytterligere opplysninger, og inntil 
fellesskapslovgivningen krever elektronisk utveksling av 
tollopplysninger.

16) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 
en felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås 
på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

17) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(4).

18) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å tilpasse 
listen over tollprosedyrer eller tollmessig behandling 
eller bruk som avgjør om det er eksport eller import i 
statistikken over handelen med tredjestater, vedta andre 
eller særlige regler for varer eller varebevegelser som 
av metodehensyn krever særlige bestemmelser, tilpasse 
listen over varer og varebevegelser som skal unntas fra 
statistikken over handelen med tredjestater, angi hvilke 
andre datakilder enn tolldeklarasjoner som skal brukes 
for registrering av import og eksport av særskilte varer 
eller varebevegelser, angi hvilke statistiske opplysninger, 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23
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herunder koder, som skal brukes, fastsette krav til 
opplysninger om særlige varer eller varebevegelser, 
fastsette krav til utarbeiding av statistikk, angi 
utvalgenes kjennetegn, fastsette rapporteringsperiode og 
aggregeringsnivå for partnerstater, varer og valutaer og 
tilpasse fristen for oversendelse av statistikk, innhold, 
dekning og vilkår for revisjon av statistikk som allerede 
er oversendt, samt fastsette fristen for oversendelse av 
handelsstatistikk fordelt etter virksomhetskjennetegn 
og faktureringsvaluta. Ettersom disse tiltakene er 
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning eller å utfylle den med 
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning opprettes en felles ramme for systematisk 
utarbeiding av fellesskapsstatistikk over varehandelen med 
tredjestater (heretter kalt «statistikk over handelen med 
tredjestater»).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «varer» alt løsøre, herunder elektrisk strøm,

b) «Fellesskapets statistikkområde» «Fellesskapets toll-
område» som definert i tollkodeksen, med tillegg av øya 
Helgoland på Forbundsrepublikken Tysklands territorium,

c) «nasjonale statistikkmyndigheter» nasjonale statistik-
kontorer og andre organer som har ansvaret i den enkelte 
medlemsstat for å utarbeide statistikk over handelen med 
tredjestater,

d) «tollmyndigheter» «tollmyndigheter» som definert i toll-
kodeksen,

e) «tolldeklarasjon» «tolldeklarasjon» som definert i toll-
kodeksen,

f) «tollmyndighetenes beslutning» enhver offisiell handling 
fra tollmyndighetene som gjelder godkjente toll-
deklarasjoner, og som har rettsvirkning for en eller flere 
personer.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Statistikken over handelen med tredjestater skal registrere 
import og eksport av varer.

Medlemsstatene skal registrere en eksport når en vare forlater 
Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av følgende 
tollprosedyrer eller etter tollmessig behandling eller bruk 
fastsatt i tollkodeksen:

a) eksport,

b) utenlands bearbeiding,

c) gjenutførsel etter enten innenlands bearbeiding eller 
bearbeiding under tollvesenets kontroll.

Medlemsstatene skal registrere en import når en vare føres inn 
på Fellesskapets statistikkområde i samsvar med en av følgende 
tollprosedyrer fastsatt i tollkodeksen:

a) frigivelse for fri omsetning,

b) innenlands bearbeiding,

c) bearbeiding under tollvesenets kontroll.

2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i denne forordning skal, når det 
gjelder tilpasning av listen over tollprosedyrer eller tollmessig 
behandling eller bruk omhandlet i nr. 1 for å ta hensyn til 
endringer i tollkodeksen eller bestemmelser som skriver seg fra 
internasjonale konvensjoner, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Av metodehensyn bør visse varer eller varebevegelser 
omfattes av særlige bestemmelser. Dette gjelder industrianlegg, 
skip og luftfartøyer, produkter fra havet, varer som leveres til 
skip og luftfartøyer, delforsendelser, militært materiell, varer 
som leveres til eller fra offshoreinstallasjoner, romfartøyer, 
elektrisk kraft og gass og avfallsprodukter (heretter kalt 
«særlige varer eller varebevegelser»).

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder særlige varer og varebevegelser og andre 
eller særlige bestemmelser som gjelder for dem, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.



Nr. 7/4 4.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. Av metodehensyn skal visse varer eller varebevegelser 
unntas fra statistikk over handelen med tredjestater. 
Dette gjelder monetært gull og lovlige betalingsmidler, 
varer som skal benyttes til diplomatiske eller tilsvarende 
formål, varebevegelser mellom importmedlemsstaten og 
eksportmedlemsstaten og deres nasjonale væpnede styrker 
stasjonert utenlands samt visse varer som erverves eller 
disponeres av fremmede væpnede styrker, særlige varer som 
ikke inngår i en kommersiell transaksjon, varebevegelser som 
omfatter utskytingsutstyr for satellitter før utskyting i rommet, 
varer til og etter reparasjon, varer til eller etter midlertidig 
bruk, varer brukt som bærere av særskilt tilpasset informasjon 
og nedlastet informasjon samt varer deklarert muntlig til 
tollmyndighetene og som enten er av kommersiell art, forutsatt 
at deres verdi ikke overstiger den statistiske terskelverdi på 
EUR 1000 eller 1000 kg nettovekt, eller av ikke-kommersiell 
art.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder utelukkelse av varer eller varebevegelser 
fra statistikken over handelen med tredjestater, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 4

Datakilder

1. Datakilden for registrering av import og eksport av varer 
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 skal være tolldeklarasjonen, med 
de eventuelle tillegg eller endringer av statistiske opplysninger 
som følger av beslutninger tollmyndighetene måtte ha truffet i 
den anledning.

2. Dersom en ytterligere forenkling av tollformaliteter og 
tollkontroller i henhold til artikkel 116 i den moderniserte 
tollkodeks fører til at tollmyndighetene ikke har tilgang 
til opplysninger om import og eksport av varer, skal den 
markedsdeltaker som innrømmes forenkling, levere statistiske 
opplysninger i henhold til artikkel 5 i denne forordning.

3. Medlemsstatene kan fortsette å benytte andre 
datakilder for utarbeiding av sine nasjonale statistikker inntil 
gjennomføringsdatoen for ordningen for gjensidig elektronisk 
datautveksling omhandlet i artikkel 7 nr. 2.

4. For særlige varer eller varebevegelser som omhandlet 
i artikkel 3 nr. 3 kan andre datakilder enn tolldeklarasjonen 
benyttes.

5. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder datainnsamlingen i samsvar med nr. 2 og 4, 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 11 nr. 3. Disse tiltakene skal i størst mulig grad 
ta hensyn til behovet for å opprette et effektivt system som 
minimerer den administrative byrden for markedsdeltakere og 
myndigheter.

Artikkel 5

Statistiske opplysninger

1. Medlemsstatene skal innhente følgende datasett fra 
opplysningene om import og eksport omhandlet i artikkel 3 
nr. 1:

a) handelsstrøm (import, eksport).

b) månedlig referanseperiode,

c) varenes statistiske verdi ved importmedlemsstatens eller 
eksportmedlemsstatens nasjonale grense,

d) mengde uttrykt i nettovekt og i en annen enhet, dersom det 
er angitt på tolldeklarasjonen,

e) den næringsdrivende, dvs. importør/mottaker ved import 
og eksportør/avsender ved eksport,

f) importmedlemsstaten eller eksportmedlemsstaten, dvs. den 
medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis, dersom det er 
angitt på tolldeklarasjonen:

i)  ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

ii)  ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten,

g) partnerstatene, dvs.:

i) ved import, opprinnelsesstat og avsenderstat,

ii) ved eksport, sist kjente bestemmelsesstat,

h) varene i samsvar med Den kombinerte nomenklatur, dvs.:

i) ved import, varekode i henhold til underposisjonen i 
TARIC,

ii) ved eksport, varekode i henhold til underposisjonen i 
Den kombinerte nomenklatur,

i) koden for tollprosedyren som skal brukes for bestemmelse 
av statistisk framgangsmåte,

j) transaksjonens art, dersom det er angitt på tolldeklarasjonen,

k) preferansebehandling ved import, der slik er innrømmet av 
tollmyndighetene,

l) faktureringsvaluta, dersom det er angitt på tolldeklarasjonen,

m) transportmåte, med opplysninger om

i) transportmåte ved grensen,

ii) transportmåte innenlands,

iii) containeren.
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2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når det 
gjelder nærmere spesifisering av opplysningene omhandlet i 
nr. 1 i denne artikkel, herunder kodene som skal brukes, vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 11 nr. 3.

3. Om ikke annet er angitt, og med forbehold for tollregel-
verket, skal disse opplysningene finnes i tolldeklarasjonen.

4. For særlige varer eller varebevegelser som omhandlet i 
artikkel 3 nr. 3 og for de opplysninger som skal gis i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2, kan det kreves begrensede datasett.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, 
når det gjelder disse begrensede datasettene, vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 6

Utarbeiding av statistikk over handelen med tredjestater

1. Medlemsstatene skal for hver månedlige referanseperiode 
utarbeide statistikk over import og eksport av varer, uttrykt i 
verdi og mengde etter

a) varekode,

b) import-/eksportmedlemsstat,

c) partnerstat,

d) statistisk framgangsmåte,

e) transaksjonens art,

f) preferansebehandling ved import,

g) transportmåte.

Gjennomføringsbestemmelser for utarbeidingen av statistikk 
kan fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 11 nr. 2.

2. Medlemsstatene skal utarbeide årlig handelsstatistikk 
etter virksomhetskjennetegn, dvs. foretakets økonomiske 
virksomhet i henhold til næringshovedområde eller tosifret 
nivå i standarden for næringsgruppering innen Det europeiske 
fellesskap (NACE) og størrelsesklasse målt i form av antall 
ansatte.

Statistikkene skal utarbeides ved å knytte sammen opplysninger 
om virksomhetskjennetegn registrert i samsvar med forordning 
(EF) nr. 177/2008 med opplysninger om import og eksport 
registrert i samsvar med artikkel 5 nr. 1. For dette formål skal 
nasjonale tollmyndigheter framlegge berørte næringsdrivendes 
identifikasjonsnummer til nasjonale statistikkmyndigheter.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når det 
gjelder sammenstillingen av opplysningene og de statistikkene 
som skal utarbeides, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Annethvert år skal medlemsstatene utarbeide handels-
statistikk fordelt etter faktureringsvaluta.

Medlemsstatene skal utarbeide statistikkene ved bruk av et 
representativt utvalg av opplysninger om import og eksport 
fra tolldeklarasjoner som inneholder opplysninger om 
faktureringsvaluta. Dersom faktureringsvaluta ved eksport ikke 
er tilgjengelig på tolldeklarasjonen, skal det gjennomføres en 
undersøkelse for å få de nødvendige opplysninger.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder utvalgets kjennetegn, rapporteringsperiode 
og aggregeringsnivå for partnerstater, varer og valutaer, vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 11 nr. 3.

4. Medlemsstatene kan beslutte at ytterligere statistikker 
skal utarbeides for nasjonale formål dersom opplysningene er 
tilgjengelige på tolldeklarasjonen.

5. Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å utarbeide 
og oversende til Kommisjonen (Eurostat) statistikk over handel 
med tredjestater dersom det gjelder statistiske opplysninger som 
i henhold til tollkodeksen eller nasjonale instrukser ennå ikke 
er registrert eller ikke lett kan avledes av andre opplysninger 
på tolldeklarasjonen inngitt til deres tollmyndigheter. 
Oversendelse av følgende opplysninger er derfor frivillig for 
medlemsstatene:

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten,

c) transaksjonens art.

Artikkel 7

Datautveksling

1. Uten opphold og senest i løpet av måneden etter 
måneden da tolldeklarasjonene ble mottatt eller ble 
gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, skal 
nasjonale statistikkmyndigheter innhente opplysninger fra 
tollmyndighetene om import og eksport på grunnlag av 
deklarasjoner som er inngitt til disse myndigheter.

Opplysningene skal omfatte minst de statistiske opplysninger 
som er angitt i artikkel 5, og som i henhold til tollkodeksen 
eller nasjonale instrukser er tilgjengelige på tolldeklarasjonen.
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2. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen 
for gjensidig elektronisk datautveksling skal tollmyndighetene 
sikre at opplysninger om import og eksport oversendes til den 
nasjonale statistikkmyndighet i den medlemsstaten som er 
registrert som:

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten.

Ordningen for gjensidig datautveksling skal gjennomføres 
senest når avdeling I kapittel 2 avsnitt 1 i den moderniserte 
tollkodeks får anvendelse.

3. Gjennomføringsbestemmelsene for oversendelsen 
omhandlet i nr. 2 i denne artikkel kan fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 8

Oversendelse av statistikk over handel med tredjestater til 
Kommisjonen (Eurostat)

1. Medlemsstatene skal oversende statistikkene omhandlet i 
artikkel 6 nr. 1 til Kommisjonen (Eurostat) senest 40 dager etter 
utløpet av hver månedlige referanseperiode.

Medlemsstatene skal sikre at statistikken inneholder 
opplysninger om all import og eksport i vedkommende 
referanseperiode, og at det gjøres justeringer dersom 
opplysningene ikke er tilgjengelige.

Medlemsstatene skal oversende oppdatert statistikk dersom 
statistikk som allerede er oversendt, blir revidert.

Resultatene som medlemsstatene oversender til Kommisjonen 
(Eurostat), skal også omfatte statistiske opplysninger som er 
fortrolige.

Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning, herunder ved å utfylle den, 
skal, når det gjelder tilpasning av fristen for oversendelse av 
statistikk, innhold, dekning og vilkår for revisjon av statistikk 
som allerede er oversendt, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

2. Tiltakene som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal, når 
det gjelder fristen for oversendelse av handelsstatistikk fordelt 
etter virksomhetskjennetegn som omhandlet i artikkel 6 nr. 2 
og handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta som 
omhandlet i artikkel 6 nr. 3, vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

3. Medlemsstatene skal oversende statistikkene elektronisk 
og i samsvar med en utvekslingsstandard. Hvordan resultatene 

skal oversendes i praksis, kan bestemmes i samsvar med 
framgangsmåten omhandlet i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 9

Kvalitetsvurdering

1. I denne forordning får følgende kvalitetskriterier 
anvendelse på statistikkene som skal oversendes:

a) «relevans» viser til i hvilken grad statistikken oppfyller 
brukernes eksisterende og potensielle behov,

b) «nøyaktighet» viser til graden av samsvar mellom 
beregningene og de ukjente sanne verdiene,

c) «aktualitet» viser til tidsrommet mellom tidspunktet da 
opplysningene ble gjort tilgjengelige, og tidspunktet for 
hendelsen eller fenomenet de beskriver,

d) «punktlighet» viser til tidsrommet mellom datoen for 
offentliggjøring av opplysningene og måldatoen (datoen da 
opplysningene skulle ha vært levert),

e) «tilgjengelighet» og «klarhet» viser til på hvilke vilkår 
og måter brukere kan få tilgang til, benytte og tolke 
opplysningene,

f) «sammenlignbarhet» viser til hvor stor betydning 
forskjeller i anvendte statistiske begreper, måleverktøyer 
og målemetoder har når statistikk sammenlignes på tvers 
av geografiske områder, sektorer eller over tid,

g) «sammenheng» viser til i hvilken utstrekning opplysningene 
pålitelig kan kombineres på ulike måter og for ulike 
anvendelser.

2. Medlemsstatene skal hvert år framlegge for Kommisjonen 
(Eurostat) en rapport om kvaliteten på den oversendte 
statistikken.

3. Ved anvendelse av kvalitetskriteriene fastsatt i nr. 1 i 
denne artikkel på statistikk som omfattes av denne forordning, 
skal kvalitetsrapportenes form og struktur fastsettes i samsvar 
med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 11 
nr. 2.

Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på den 
oversendte statistikken.
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Artikkel 10

Spredning av statistikk over handelen med tredjestater

1. På fellesskapsplan skal statistikk over handelen med 
tredjestater utarbeidet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 og oversendt 
av medlemsstatene spres av Kommisjonen (Eurostat) oppdelt 
etter minst underposisjonen i Den kombinerte nomenklatur.

Bare dersom en importør eller eksportør anmoder om det, skal 
nasjonale myndigheter i en gitt medlemsstat treffe beslutning 
om hvorvidt dens statistikk over handelen med tredjestater som 
kan gjøre det mulig å identifisere importøren eller eksportøren, 
skal spres, eller om den skal endres på en slik måte at 
spredningen ikke skader fortrolige statistiske opplysninger.

2. Med forbehold for spredning på nasjonalt plan skal 
Kommisjonen (Eurostat) ikke spre detaljerte statistiske 
opplysninger etter underposisjonen i TARIC og preferanser 
dersom dette kan svekke vernet av offentlighetens interesse 
med hensyn til Fellesskapets handels- og landbrukspolitikk.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for statistikk over 
varehandel med tredjestater.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 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 12

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1172/95 oppheves med virkning fra 
1. januar 2010.

Den får fortsatt anvendelse på opplysninger som gjelder 
referanseperioder før 1. januar 2010.

Artikkel 13

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 2010.

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

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT

 President Formann

_________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 
handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning 
(EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 6 nr. 1, artikkel 7 nr. 3, 
artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 471/2009 oppretter en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over 
varehandelen med tredjestater.

2) Det er nødvendig å angi framgangsmåtene for utveksling 
av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale 
statistikkmyndigheter for å sikre utarbeiding av komplett 
statistikk over handelen med tredjestater.

3) Det bør fastsettes bestemmelser om utarbeiding av 
månedlige statistikker for å innhente harmoniserte og 
sammenlignbare resultater fra alle medlemsstatene, 
herunder regler for justeringer ved forsinkede eller 
ufullstendige opplysninger og opplysninger som omfattes 
av fortrolighetsbestemmelser.

4) For å kunne vurdere kvaliteten på statistikken som 
innberettes til Kommisjonen (Eurostat), er det nødvendig 
med gjennomføringstiltak for kvalitetsrapportens form og 
struktur.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 
tredjestater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Bestemmelser om datautveksling mellom tollmyndigheter 
og nasjonale statistikkmyndigheter

1. Nasjonale tollmyndigheter skal, uten opphold og senest i 
løpet av måneden etter måneden da tolldeklarasjonene ble mottatt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2010, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 19.

(1) EUT L 152 av 16. juni.2009, s. 23.

eller ble gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, 
framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter opplysninger 
om import og eksport på grunnlag av tolldeklarasjoner som er 
inngitt til dem.

2. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen 
for gjensidig elektronisk datautveksling i henhold til artikkel 
7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009 skal tollmyndighetene 
oversende daglige kopier av opplysningene i tolldeklarasjonene 
som er inngitt til dem, til tollmyndigheten i den medlemsstaten 
som er registrert som

a) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten,

b) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten.

Tollmyndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten ved import 
og den faktiske eksportmedlemsstaten ved eksport skal, 
uten opphold og senest i løpet av måneden etter måneden 
da tolldeklarasjonene ble mottatt eller ble gjenstand for en 
beslutning fra tollmyndighetene, framlegge opplysninger om 
import og eksport på grunnlag av disse tolldeklarasjonene for 
sine nasjonale statistikkmyndigheter.

3. Tollmyndighetene skal framlegge for sine nasjonale 
statistikkmyndigheter reviderte opplysninger om import og 
eksport dersom allerede oversendte statistiske opplysninger 
rettes eller endres.

4. Tollmyndighetene skal på anmodning fra de nasjonale 
statistikkmyndigheter kontrollere at opplysningene de legger 
fram om import og eksport, er korrekte og fullstendige.

Artikkel 2

Utarbeiding av europeisk statistikk over import og eksport 
av varer

1. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide månedlige 
statistikker på grunnlag av

a) opplysninger om import og eksport framlagt av toll-
myndighetene i henhold til artikkel 1,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 92/2010

av 2. februar 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om 
fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger 
mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og 

kvalitetsvurdering(*)

2016/EØS/7/02
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b) opplysninger framlagt av markedsdeltakeren ved 
tollforenklinger i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 471/2009,

c) datakildene for særlige varer og varebevegelser i henhold 
til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 471/2009.

2. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide statistikk 
over handelen med tredjestater inndelt etter

a) utarbeidende medlemsstat, med angivelse av den 
medlemsstat som rapporterer statistikk over handelen med 
tredjestater til Eurostat,

b) referanseperiode,

c) handelsstrøm,

d) statistisk verdi i nasjonal valuta, uten desimaler,

e) mengde uttrykt i kg, uten desimaler,

f) mengde uttrykt i andre enheter,

g) varekode,

h) medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis,

i) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten. For registreringer 
av import der det ikke foreligger tollopplysninger om 
bestemmelsesmedlemsstat, skal imidlertid landkoden QV 
oppgis når det antas at bestemmelsesmedlemsstaten er en 
annen enn den medlemsstaten der tolldeklarasjonen ble 
inngitt,

j) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten. 
For registreringer av eksport der det ikke foreligger 
tollopplysninger om faktisk eksportmedlemsstat, skal 
imidlertid landkoden QV oppgis når det antas at den faktiske 
eksportmedlemsstaten er en annen enn den medlemsstaten 
der tolldeklarasjonen ble inngitt,

k) ved import, opprinnelsesstat,

l) ved import, avsenderstat. Dersom avsenderstaten er en 
medlemsstat, skal imidlertid opprinnelsesstaten angis 
dersom varen har opprinnelse i en tredjestat, og i motsatt 
fall skal landkoden QW brukes,

m) ved eksport, sist kjente bestemmelsesstat,

n) statistisk framgangsmåte,

o) kode for transaksjonens art, med ett eller to sifre. 
For registreringer der tollopplysninger vedrørende 
transaksjonens art ikke er tilgjengelige, skal imidlertid 
koden 0 angis på ettsifret nivå,

p) preferansekode tildelt ved import,

q) transportmåte ved grensen,

r) transportmåte innenlands,

s) container.

3. Statistikken skal inneholde justeringer i tilfelle 
opplysningene er forsinket eller ufullstendige. Justeringene skal 
som et minimum angi statistisk verdi fordelt etter partnerstat, 
varekode på kapittelnivå i Den kombinerte nomenklatur og 
månedlig referanseperiode. Justeringene skal være basert på 
faglige vurderinger eller vitenskapelige metoder.

4. Medlemsstatene kan utarbeide mindre detaljerte 
statistikker enn det som er angitt i artikkel 6 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 471/2009, når det gjelder enkelttransaksjoner av 
en verdi under den statistiske terskelverdien. Kommisjonen 
(Eurostat) skal imidlertid minst oversendes opplysninger om 
den totale månedlige statistiske verdien av både import og 
eksport.

5. Statistikken skal inneholde opplysninger som omfattes av 
fortrolighetsbestemmelsene i den utarbeidende medlemsstat. 
Nasjonale statistikkmyndigheter skal markere opplysninger som 
vurderes som fortrolige, på en slik måte at så mye informasjon 
som mulig kan offentliggjøres, og minst på kapittelnivå i Den 
kombinerte nomenklatur, forutsatt at fortroligheten sikres.

Artikkel 3

Kvalitetsvurdering

1. I tråd med kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 471/2009 skal Kommisjonen (Eurostat) 
gjennomføre en årlig kvalitetsvurdering på grunnlag av 
kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav som det på forhånd er 
inngått avtale om med nasjonale statistikkmyndigheter.

2. Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide et delvis utfylt 
utkast til kvalitetsrapport for hver medlemsstat. Utkastene 
til kvalitetsrapporter skal sendes til medlemsstatene innen 
30. november året etter referanseåret.

3. Medlemsstatene skal sende sine ferdigutfylte 
kvalitetsrapporter til Kommisjonen (Eurostat) senest 8 uker 
etter at de mottok det delvis utfylte utkastet til kvalitetsrapport.

4. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på 
den innberettede statistikken på grunnlag av opplysninger og 
kvalitetsrapporter innsendt av medlemsstatene samt utarbeide 
en vurderingsrapport for hver enkelt medlemsstat.
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5. Kommisjonen (Eurostat) skal utarbeide og offentliggjøre en sammenfattende kvalitetsrapport som 
dekker alle medlemsstatene. Rapporten skal omfatte de viktigste kvalitetsindikatorene og informasjonen 
som er innsamlet ved hjelp av kvalitetsrapportene.

Artikkel 4

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 2010.

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

 Utferdiget i Brussel, 2. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 
handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning 
(EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 
nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4, artikkel 6 nr. 2 og 3 og artikkel 8 
nr. 1 og 2, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 471/2009 oppretter en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over 
varehandelen med tredjestater.

2) Det er nødvendig å tilpasse omfanget av statistikken over 
handelen med tredjestater til de særlige tollprosedyrer 
for å unngå dobbelttelling av handelsstrømmer, 
og å spesifisere varer eller varebevegelser som av 
metodehensyn er unntatt fra statistikken over handelen 
med tredjestater.

3) Med henblikk på en harmonisert utarbeiding av 
statistikk over handelen med tredjestater bør dataene fra 
opplysningene om import og eksport, herunder kodene 
som skal brukes, spesifiseres.

4) Av metodehensyn bør det fastsettes bestemmelser for 
særlige varer eller varebevegelser.

5) For å sikre en harmonisert utarbeiding av handelsstatistikk 
etter virksomhetskjennetegn og aggregert handels-
statistikk etter faktureringsvaluta bør det angis en metode 
for utarbeiding av disse statistikkene.

6) Det bør fastsettes bestemmelser om medlemsstatenes 
innberetning av opplysninger til Kommisjonen (Eurostat) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 19.

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23.

og om revisjon av statistikken for å sikre sammenlignbare 
og nøyaktige tall.

7) Kodene for transaksjonens art bør endres for å kunne 
identifisere varer som skal bearbeides i henhold til 
kontrakt og deretter returneres til den opprinnelige 
eksportstaten.

8) Det bør vedtas tiltak som sikrer levering av statistiske 
opplysninger når ytterligere forenklinger av 
tollformaliteter og tollkontroller innebærer at det ikke 
foreligger tollopplysninger, særlig ved forenklinger 
i henhold til artikkel 116 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 450/2008 av 23. april om 
fastsettelse av Fellesskapets tollkodeks (den moderniserte 
tollkodeks)(2).

9) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000 
av 7. september 2000 om fastsettelse av visse 
gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) 
nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med 
tredjestater(3) bør derfor oppheves.

10) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for statistikk over varehandel med 
tredjestater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Varer og varebevegelser som er unntatt

Varer og varebevegelser som er oppført i vedlegg I, skal unntas 
fra statistikk over handelen med tredjestater.

(2) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 1.
(3) EFT L 229 av 9.9.2000, s. 14.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 113/2010

av 9. februar 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskaps-
statistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, definisjon av 
opplysninger, utarbeiding av handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn og faktureringsvaluta, 

samt særlige varer eller varebevegelser(*)

2016/EØS/7/03
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KAPITTEL 2

DEFINISJON OG SPESIFIKASJON AV 
OPPLYSNINGER

Artikkel 2

Koder for handelsstrøm

Følgende koder skal brukes for data utledet av tollopplysninger 
om handelsstrømmer:

1 — når en import registreres,

2 — når en eksport registreres.

Artikkel 3

Referanseperiode

1. Referanseperioden skal være det kalenderår og den 
kalendermåned da varene ble importert eller eksportert.

Når opplysningene om import og eksport bygger på 
tolldeklarasjonen, skal referanseperioden være det kalenderåret 
og den kalendermåneden da deklarasjonen ble godkjent av 
tollmyndighetene.

2. Opplysningen om referanseperioden skal være en 
sekssifret numerisk kode, der de første fire sifrene angir året og 
de to siste sifrene angir måneden.

Artikkel 4

Statistisk verdi

1. Den statistiske verdien skal være basert på varenes verdi 
på det tidspunkt og det sted der de krysser grensen mellom 
bestemmelsesmedlemsstaten ved import og den faktiske 
eksportmedlemsstaten ved eksport.

Den statistiske verdien skal beregnes på grunnlag av varenes 
verdi i samsvar med nr. 2 og om nødvendig justeres for frakt- 
og forsikringskostnader i samsvar med nr. 4.

2. Når det gjelder verdsettingsprinsippene fastsatt i avtalen 
om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om 
tolltariffer og handel (WTO-avtalen om beregning av tollverdi), 
skal eksport- eller importvarenes verdi

a) ved salg eller kjøp være den prisen som faktisk betales eller 
som skal betales for de importerte eller eksporterte varene, 
og ikke vilkårlige eller fiktive verdier,

b) i øvrige tilfeller være den prisen som skulle ha vært betalt 
ved salg eller kjøp.

Tollverdien skal brukes dersom den er fastsatt i samsvar med 
tollkodeksen for varer som frigis for fri omsetning.

3. For varer som gjennomgår bearbeidingsprosesser, skal 
verdien fastsettes på bruttobasis som følger:

a) for varer som skal bearbeides, skal verdien fastsettes i 
ubearbeidet stand,

b) etter bearbeiding skal verdien av den ubearbeidede varen 
økes med verdien av bearbeidingen.

4. Verdien omhandlet i nr. 2 og 3 skal om nødvendig justeres 
på en slik måte at den statistiske verdien utelukkende omfatter 
alle frakt- og forsikringskostnadene som er påløpt varene for 
levering fra avgangsstedet

a) til bestemmelsesmedlemsstatens grense ved import (CIF-
verdi),

b) til den faktiske eksportmedlemsstatens grense ved eksport 
(FOB-verdi),

5. Den statistiske verdien skal angis i den nasjonale valutaen 
til den medlemsstaten der tolldeklarasjonen inngis. I tilfeller der 
det er nødvendig med valutaomregning for å angi den statistiske 
verdien i den nasjonale valutaen, skal vekslingskursen være

a) den vekslingskursen som skal anvendes i henhold til 
bestemmelsene om valutaomregning fastsatt i tollkodeksen 
på det tidspunktet da tolldeklarasjonen godkjennes, eller 
alternativt

b) den referansevekslingskursen som gjaldt på det tidspunktet 
da varene ble importert eller eksportert, og som fastsettes 
av Den europeiske sentralbanken for medlemsstatene i 
euroområdet, eller den offisielle vekslingskursen som 
fastsettes av medlemsstatene utenfor euroområdet.

Artikkel 5

Mengde

Opplysningene om mengde skal være som følger:

a) nettovekt uttrykt i kilogram, dvs. varenes vekt uten 
emballasje, og

b) dersom det er relevant, en annen enhet uttrykt i den 
relevante målenheten, i samsvar med Den kombinerte 
nomenklatur (KN) som er gjeldende.

Artikkel 6

Importmedlemsstat og eksportmedlemsstat

1. Opplysninger om importmedlemsstat og eksport-
medlemsstat skal kodes i samsvar med standard for land- og 
territoriekoder i statistikk over Den europeiske unions handel 
med tredjestater og mellom medlemsstatene som fastsatt av 
Kommisjonen, heretter kalt «geonomenklatur».

2. Opplysningene om den medlemsstaten der toll-
deklarasjonen er inngitt, skal angi hvilken medlemsstats 
tollmyndighet tolldeklarasjonen er inngitt til, eller dersom en 
forenklet prosedyre i samsvar med tollkodeksen er anvendt, 
hvilken medlemsstats tollmyndighet tilleggsdeklarasjonen er 
inngitt til, herunder den relevante posteringen i deklarantens 
regnskap, om dette tillates av tollmyndighetene.

3. Ved import skal opplysningene om bestemmelses-
medlemsstaten angi hvilken medlemsstat varene skal sendes til, 
etter hva som er kjent på det tidspunkt tollprosedyren innledes, 
uten at noen kommersielle transaksjoner eller andre tiltak som 
endrer varens rettslige status, finner sted i en mellomliggende 
medlemsstat.
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I motsatt fall skal opplysningene angi hvilken medlemsstat 
varene befinner seg i på det tidspunkt tollprosedyren innledes.

Når varer importeres med sikte på bearbeiding under 
tollmyndighetenes tilsyn, skal bestemmelsesmedlemsstaten 
være den medlemsstaten der den første bearbeidingen finner 
sted. 

4. Ved eksport skal opplysningene om faktisk 
eksportmedlemsstat angi hvilken medlemsstat varene skal 
sendes fra, etter hva som er kjent på det tidspunkt tollprosedyren 
innledes, uten at noen kommersielle transaksjoner eller andre 
tiltak som endrer varens rettslige status, finner sted i en 
mellomliggende medlemsstat før tollprosedyren innledes.

Når varer eksporteres etter bearbeiding under tollmyndighetenes 
tilsyn, skal den medlemsstaten der den siste bearbeidingen 
finner sted, være den faktiske eksportmedlemsstaten.

Artikkel 7

Partnerstater

1. Opplysninger om partnerstater skal kodes i samsvar med 
gjeldende geonomenklatur.

2. Ved import skal opplysningene om opprinnelsesstat 
angi landet der varene i sin helhet er produsert eller der 
den siste vesentlige bearbeidingen fant sted i samsvar med 
bestemmelsene i tollkodeksen om fastsettelse av reglene om 
ikke-preferanseopprinnelse.

Opplysningene om avsenderstat skal angi fra hvilken tredjestat 
varene ble sendt til bestemmelsesmedlemsstaten, uten at noen 
kommersielle transaksjoner eller andre tiltak som har endret 
varenes rettslige status, har funnet sted i noen mellomliggende 
tredjestat.

3. Ved eksport skal opplysningene om siste kjent 
bestemmelsesstat angi til hvilken siste tredjestat varene skal 
sendes, etter hva som er kjent på det tidspunkt tollprosedyren 
eller en godkjent tollbehandling innledes.

Artikkel 8

Varekode

Opplysningene om varene skal kodes

a) ved import, i henhold til underposisjonen i TARIC,

b) ved eksport, i henhold til underposisjonen i Den kombinerte 
nomenklatur.

Artikkel 9

Statistisk framgangsmåte

1. Den statistiske framgangsmåten skal angi de 
ulike kjennetegnene som brukes for å skille mellom 
handelstransaksjoner, særlig etter hvilken tollprosedyre som 
gjelder for dem.

2. Koden for statistisk framgangsmåte skal, dersom det er 
relevant, være avledet av den firesifrede koden for den angitte 
framgangsmåten i henhold til tollkodeksen. Følgende koder 
skal brukes:

1 — ordinær import eller eksport,

2 — import eller eksport som omfattes av tollprosedyren for 
innenlands bearbeiding,

3 — import eller eksport som omfattes av tollprosedyren for 
utenlands bearbeiding,

9 — import eller eksport som ikke registreres i 
tolldeklarasjoner.

Artikkel 10

Transaksjonens art

1. Transaksjonens art skal identifisere de ulike 
kjennetegnene som kreves for å fastslå omfanget av 
varehandelen på grunnlag av tolldeklarasjoner, for å skape 
samsvar mellom handelsstatistikken til betalingsbalanse- og 
nasjonalregnskapsformål og til andre kjennetegn av statistisk 
relevans.

2. Opplysningene om transaksjonens art skal kodes som 
angitt i vedlegg II. Medlemsstatene skal anvende kodene i 
kolonne A eller en kombinasjon av kodene i kolonne A og deres 
underoppdelinger i kolonne B angitt i nevnte vedlegg.

Artikkel 11

Preferansebehandling ved import

1. Opplysningene om preferansebehandling skal være den 
tollbehandlingen som er angitt ved preferansekoden i henhold 
til klassifiseringen fastsatt i tollkodeksen.

2. Opplysningene skal angi den preferansebehandling som 
tollmyndighetene har anvendt eller innrømmet.

Artikkel 12

Transportmåte

1. Opplysningene om transportmåten ved grensen og 
transportmåten innenlands skal kodes som angitt i vedlegg III.

Transportmåten ved grensen skal angi det aktive 
transportmiddelet som varene ved eksport antas å forlate EUs 
statistikkområde med og ved import antas å bli ført inn på EUs 
statistikkområde med.

Transportmåten innenlands skal, dersom det er relevant, angi 
det aktive transportmiddelet som brukes til å forflytte varene 
fram til ankomststedet ved import, eller som antas å ha blitt 
brukt da varene forlot avgangsstedet ved eksport.
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2. Følgende koder skal brukes for opplysninger om 
containeren:

0 — dersom varene ikke transporteres i containere 
når de krysser grensen til Den europeiske unions 
statistikkområde,

1 — dersom varene transporteres i containere når de krysser 
grensen til Den europeiske unions statistikkområde.

Artikkel 13

Næringsdrivendes identifikasjonsnummer

Opplysningen om den næringsdrivende skal være et 
hensiktsmessig identifikasjonsnummer tildelt importøren/
mottakeren ved import og eksportøren/avsenderen ved eksport.

Artikkel 14

Faktureringsvaluta

Opplysninger om faktureringsvaluta skal, dersom det er 
relevant, avledes fra tolldeklarasjonen og kodes som følger:

0 — dersom valutaen er angitt i nasjonal valuta i 
medlemsstater utenfor euroområdet,

1 — dersom valutaen er angitt i euro,

2 — dersom valutaen er angitt i amerikanske dollar,

3 — dersom valutaen er angitt i en annen valuta enn 
nasjonal valuta i medlemsstater utenfor euroområdet, 
euro eller amerikanske dollar.

KAPITTEL 3

UTARBEIDING AV HANDELSSTATISTIKK ETTER 
VIRKSOMHETSKJENNETEGN OG ETTER 

FAKTURERINGSVALUTA

Artikkel 15

Utarbeiding av handelsstatistikk etter 
virksomhetskjennetegn

1. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide årlig 
handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn.

2. De statistiske enhetene skal være foretak som definert i 
vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 696/93(1).

3. De statistiske enhetene dannes ved å kople den 
næringsdrivendes identifikasjonsnummer i henhold til artikkel 
13 til den juridiske enheten i foretaksregisteret i samsvar med 
variabel 1.7a omhandlet i vedlegget til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 177/2008(2).

4. For å sikre at den næringsdrivende kan identifiseres, og 
for å håndtere koplingen til foretaksregisteret skal nasjonale 

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1.
(2) EUT L 61 av 5.3.2008, s. 6.

statistikkmyndigheter ha tilgang til markedsdeltakernes 
registrerings- og identifikasjonsopplysninger fastsatt i samsvar 
med Den europeiske unions tollbestemmelser. Myndighetene 
som har ansvar for å tildele markedsdeltakerne registrerings- 
og identifikasjonsnummer, skal etter anmodning fra nasjonale 
statistikkmyndigheter gi tilgang til opplysningene oppført i 
vedlegg 38d til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(3).

5. Følgende kjennetegn skal utarbeides:

a) handelsstrøm,

b) statistisk verdi,

c) partnerstat,

d) varekode i henhold til næringshovedområde eller tosifret 
nivå som definert i vedlegget til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 451/2008 (4),

e) antall foretak,

f) virksomhet som utføres av foretaket i henhold til 
næringshovedområde eller det tosifrede nivået i standard 
for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap 
(NACE) som fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(5),

g) størrelsesklasse målt som antall ansatte i henhold 
til definisjonene av kjennetegn for statistikk over 
foretaksstrukturer som fastsatt i vedlegg I til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009(6).

6. Følgende datasett skal utarbeides:

a) graden av overensstemmelse mellom handelsregistre og 
foretaksregistre,

b) handel etter virksomhet og foretakets størrelsesklasse,

c) store foretaks andel uttrykt som handelens verdi, etter 
virksomhet,

d) handel etter partnerstat og virksomhet,

e) handel etter antall partnerstater og virksomhet,

f) handel etter varer og virksomhet.

7. Det første referanseåret det skal utarbeides årlig statistikk 
for, skal være 2010. Medlemsstatene skal deretter levere 
opplysninger for hvert etterfølgende kalenderår.

8. Statistikken skal innberettes innen 18 måneder etter 
utgangen av referanseåret.

(3) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
(4) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65.
(5) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 86 av 31.3.2009, s. 1.
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9. Medlemsstatene skal sikre at statistikkene legges fram 
på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere foretak eller 
næringsdrivende når Kommisjonen (Eurostat) sprer dem. 
Nasjonale statistikkmyndigheter skal angi hvilke opplysninger 
som berøres av fortrolighetsbestemmelser.

Artikkel 16

Utarbeiding av handelsstatistikk etter faktureringsvaluta

1. Nasjonale statistikkmyndigheter skal utarbeide årlig 
handelsstatistikk etter faktureringsvaluta.

2. Statistikken skal inneholde følgende opplysninger:

a) handelsstrøm,

b) statistisk verdi,

c) faktureringsvaluta i samsvar med kodene i artikkel 14,

d) totalverdi og en produktfordeling etter varesektor og 
hovedgruppe i henhold til gjeldende internasjonale standard 
for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen 
(SITC), med angivelse av følgende koder:

1 — råvarer utenom olje i samsvar med varesektor 0-4 i 
SITC, unntatt hovedgruppe 33,

2 — olje i samsvar med hovedgruppe 33 i SITC,

3 — tilvirkede produkter i samsvar med varesektor 5-8 i 
SITC.

3. Det første referanseåret det skal utarbeides årlig 
statistikk for, er 2010. Medlemsstatene skal deretter utarbeide 
opplysninger for annethvert etterfølgende kalenderår.

4. Statistikken skal innberettes til Kommisjonen (Eurostat) 
innen tre måneder etter utgangen av referanseåret.

5. Datakilden skal være opplysningene registrert i 
tolldeklarasjonene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 471/2009. Hvis faktureringsvalutaen ved eksport ikke 
framgår av tolldeklarasjonen, skal imidlertid medlemsstatene 
foreta en undersøkelse for å samle inn opplysninger om eksport 
fordelt etter faktureringsvaluta, slik at det kan utarbeides 
statistikker med nøyaktige resultater.

KAPITTEL 4

SÆRLIGE VARER ELLER VAREBEVEGELSER

Artikkel 17

Industrianlegg

1. I denne artikkel 

a) menes med «industrianlegg» en kombinasjon av maskiner, 
apparater, innretninger, utstyr, instrumenter og materialer 
som til sammen danner stasjonære storskalaenheter som 
produserer varer eller yter tjenester,

b) menes med «bestanddel» en leveranse til et industrianlegg 
som består av varer som alle hører inn under samme kapittel 
i KN,

c) skal varekoden for en bestanddel være sammensatt som 
følger:

i) de først fire sifrene skal være 9880,

ii) det femte og sjette sifferet skal tilsvare det KN-
kapittelet som de varer som bestanddelen består av, 
hører til,

iii) det sjuende og åttende sifferet skal være 0.

2. Medlemsstatene kan utarbeide eksportstatistikker på 
bestanddelnivå dersom den samlede statistiske verdien av et gitt 
industrianlegg overskrider tre millioner euro, med mindre det 
er snakk om et komplett industrianlegg som skal gjenbrukes. 
Angivelse av mengde skal være valgfri.

Artikkel 18

Delforsendelser

1. I denne artikkel menes med «delforsendelser» levering av 
deler av en komplett vare i umontert eller demontert stand, og 
som av kommersielle eller transportrelaterte hensyn sendes i 
løpet av mer enn én referanseperiode.

2. Referanseperioden for import eller eksport av 
delforsendelser kan justeres slik at opplysningene rapporteres 
bare én gang, i den måneden da den siste delforsendelsen blir 
importert eller eksportert.

Artikkel 19

Fartøyer og luftfartøyer

1. I denne artikkel menes med

a) «fartøy» fartøyer som anses som sjøgående i henhold til 
KN-kapittel 89, slepebåter, krigsskip og flytende materiell,

b) «luftfartøy» fly som omfattes av KN-kode 880230 og 
880240, og

c) «økonomisk eiendomsrett» en fysisk eller juridisk persons 
rett til å gjøre krav på fortjenesten forbundet med bruken av 
et fartøy eller luftfartøy innenfor rammen av en økonomisk 
virksomhet gjennom å ta på seg de tilknyttede risikoene.

2. Statistikken over handelen med tredjestater skal bare 
omfatte følgende import og eksport av fartøyer og luftfartøyer:

a) overdragelse av økonomisk eiendomsrett til et fartøy eller 
luftfartøy fra en fysisk eller juridisk person i en tredjestat 
til en fysisk eller juridisk person i importmedlemsstaten. 
Denne transaksjonen skal betraktes som import,

b) overdragelse av økonomisk eiendomsrett til et fartøy 
eller luftfartøy fra en fysisk eller juridisk person i 
eksportmedlemsstaten til en fysisk eller juridisk person i en 
tredjestat. Denne transaksjonen skal betraktes som eksport. 
Dersom fartøyet eller luftfartøyet er nytt, skal eksporten 
registreres i medlemsstaten der det ble bygget,

c) import og eksport av fartøyer eller luftfartøyer før eller 
etter bearbeiding i henhold til kontrakt som angitt i vedlegg 
II, merknad 2.
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3. Statistikken over handelen med tredjestater når det gjelder 
handel med fartøyer og luftfartøyer, skal utarbeides som følger:

a) når det gjelder fartøyer, skal antallet angis i antall artikler 
og eventuelle andre enheter fastsatt i KN, og når det gjelder 
luftfartøyer, i nettovekt og andre enheter,

b) transport- og forsikringskostnader skal ikke medtas i den 
statistiske verdien,

c) partnerstaten skal være

i) ved import, den tredjestat der den fysiske eller juridiske 
person som overdrar den økonomiske eiendomsretten 
til fartøyet eller luftfartøyet, er etablert, og ved eksport, 
den tredjestat der den fysiske eller juridiske person som 
overtar eiendomsretten til fartøyet eller luftfartøyet, er 
etablert, for varebevegelser omhandlet i nr. 2 bokstav a) 
og b),

ii) ved import, den tredjestat der de nye fartøyene eller 
luftfartøyene er bygget, dersom de er bygget utenfor 
Den europeiske union,

iii) ved import, den tredjestat der den fysiske eller juridiske 
person som utøver den økonomiske eiendomsretten til 
fartøyet eller luftfartøyet, er etablert, og ved eksport, 
den tredjestat der bearbeiding i henhold til kontrakt 
utføres, for varebevegelser omhandlet i nr. 2 bokstav 
c),

d) referanseperioden for import og eksport omhandlet i nr. 2 
bokstav a) og b) skal være den måneden da overdragelsen 
av økonomisk eiendomsrett finner sted.

4. På anmodning fra nasjonale statistikkmyndigheter skal 
de myndigheter som har ansvar for å forvalte skips- eller 
luftfartøyregistrene, legge fram all tilgjengelig informasjon som 
er nødvendig for å identifisere en endring av den økonomiske 
eiendomsretten til et fartøy eller luftfartøy mellom en fysisk 
eller juridisk person etablert i en medlemsstat og en fysisk eller 
juridisk person etablert i en tredjestat.

Artikkel 20

Varer levert til fartøyer og luftfartøyer

1. I denne artikkel

a) menes med «levering av varer til fartøyer og luftfartøyer» 
levering av produkter til mannskap og passasjerer og til 
driften av motorer, maskiner og annet utstyr i fartøyet eller 
luftfartøyet,

b) skal fartøyer eller luftfartøyer anses å tilhøre det landet 
der den fysiske eller juridiske personen som utøver den 
økonomiske eiendomsretten til fartøyet eller luftfartøyet, 
som angitt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c), er etablert.

2. Statistikken over handelen med tredjestater skal omfatte 
eksport av varer som leveres fra eksportmedlemsstatens 
territorium til fartøyer og luftfartøyer som tilhører en tredjestat.

3. Medlemsstatene kan bruke følgende varekoder for varer 
som leveres til fartøyer og luftfartøyer:

— 99302400: varer fra KN-kapittel 1 til 24,

— 99302700: varer fra KN-kapittel 27,

— 99309900: varer klassifisert et annet sted.

Overføringen av opplysninger om mengde er valgfri, unntatt 
for varer som tilhører KN-kapittel 27.

I tillegg kan den forenklede partnerstatkoden «QS» brukes.

Artikkel 21

Varer levert til og fra offshoreinstallasjoner

1. I denne artikkel menes med

a) «offshoreinstallasjon» utstyr og innretninger som er fast 
installert til havs utenfor et gitt lands statistikkområde,

b) «varer levert til offshoreinstallasjoner» levering av 
produkter til mannskap og til driften av motorer, maskiner 
og annet utstyr for offshoreinstallasjoner,

c) «varer fra eller produsert av offshoreinstallasjoner» 
produkter utvunnet fra havbunnen eller havundergrunnen 
eller produsert av offshoreinstallasjonen.

2. Statistikken over handelen med tredjestater skal inneholde 
opplysninger om

a) import når varer leveres fra

i) en tredjestat til en offshoreinstallasjon som er plassert 
i et område der importmedlemsstaten har enerett til å 
utnytte nevnte havbunn eller havundergrunn,

ii) en offshoreinstallasjon som er plassert i et område der 
en tredjestat har enerett til å utnytte nevnte havbunn 
eller havundergrunn, til importmedlemsstaten,

iii) en offshoreinstallasjon som er plassert i et område der 
en tredjestat har enerett til å utnytte nevnte havbunn 
eller havundergrunn, til en offshoreinstallasjon som er 
plassert i et område der importmedlemsstaten har enerett 
til å utnytte nevnte havbunn eller havundergrunn,

b) eksport når varer leveres til

i) en tredjestat fra en offshoreinstallasjon som er plassert 
i et område der eksportmedlemsstaten har enerett til å 
utnytte nevnte havbunn eller havundergrunn,
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ii) en offshoreinstallasjon som er plassert i et område der 
en tredjestat har enerett til å utnytte nevnte havbunn 
eller havundergrunn, fra eksportmedlemsstaten,

iii) en offshoreinstallasjon som er plassert i et område der 
en tredjestat har enerett til å utnytte nevnte havbunn 
eller havundergrunn, fra en offshoreinstallasjon som 
er plassert i et område der eksportmedlemsstaten har 
enerett til å utnytte nevnte havbunn eller havundergrunn,

3. Medlemsstatene kan bruke følgende varekoder for varer 
som leveres til offshoreinstallasjoner:

— 99312400: varer fra KN-kapittel 1 til 24,

— 99312700: varer fra KN-kapittel 27,

— 99319900: varer klassifisert et annet sted.

Overføringen av opplysninger om mengde er valgfri, unntatt 
for varer som tilhører KN-kapittel 27.

I tillegg kan den forenklede partnerstatkoden «QW» brukes.

Artikkel 22

Produkter fra havet

1. I denne artikkel

a) menes med «produkter fra havet» fiskerivarer, mineraler, 
berget gods og alle andre produkter som ennå ikke er 
ilandført av sjøgående fartøyer,

b) skal fartøyer anses å tilhøre det landet der den fysiske 
eller juridiske personen som utøver den økonomiske 
eiendomsretten til fartøyet, som angitt i artikkel 19 nr. 1 
bokstav c), er etablert.

2. Statistikken over handelen med tredjestater skal omfatte 
følgende import og eksport av produkter fra havet:

a) produkter fra havet som ilandføres i importmedlemsstatens 
havner eller kjøpes opp av fartøyer som tilhører 
importmedlemsstaten, fra fartøyer som tilhører en 
tredjestat; disse transaksjonene skal betraktes som import,

b) produkter fra havet som ilandføres i en tredjestats havner 
fra et fartøy som tilhører eksportmedlemsstaten, eller som 
kjøpes opp av fartøyer som tilhører en tredjestat, fra fartøyer 
som tilhører eksportmedlemsstaten; disse transaksjonene 
skal betraktes som eksport.

3. Partnerstaten skal ved import være den tredjestat der den 
fysiske eller juridiske personen som utøver den økonomiske 
eiendomsretten til fartøyet som foretar fangsten, er etablert, og 
ved eksport den tredjestat der produktene fra havet ilandføres 

eller der den fysiske eller juridiske personen som utøver 
den økonomiske eiendomsretten til fartøyet som erverver 
produktene fra havet, er etablert.

4. Forutsatt at det ikke strider mot noen annen EU-
lovgivning, skal nasjonale statistikkmyndigheter ha tilgang 
til andre datakilder enn tolldeklarasjonene, for eksempel 
opplysninger om deklarasjoner fra nasjonalt registrerte fartøyer 
om produkter fra havet som ilandføres i tredjestater.

Artikkel 23

Romfartøyer

1. I denne artikkel menes med

a) «romfartøy» innretninger som kan forflytte seg utenfor 
jordens atmosfære,

b) «økonomisk eiendomsrett» en fysisk eller juridisk persons 
rett til å gjøre krav på fortjenesten forbundet med bruken av 
et romfartøy innenfor rammen av en økonomisk virksomhet 
gjennom å ta på seg de tilknyttede risikoene.

2. Utskyting av et romfartøy hvis økonomiske eiendomsrett 
er blitt overdratt mellom en fysisk eller juridisk person etablert 
i en tredjestat og en fysisk eller juridisk person etablert i en 
medlemsstat, skal registreres som

a) import i medlemsstaten der den nye eieren er etablert,

b) eksport i medlemsstaten der romfartøyet ble ferdigbygget.

3. Følgende særlige bestemmelser skal gjelde for statistikken 
omhandlet i nr. 2:

a) opplysninger om statistisk verdi skal angis som verdien av 
romfartøyet, unntatt transport- og forsikringskostnader,

b) ved import skal opplysningene om partnerstaten være 
den tredjestaten der romfartøyet ble ferdigbygget, og ved 
eksport den tredjestaten der den nye eieren er etablert.

4. Forutsatt at det ikke strider mot noen annen EU-
lovgivning, skal nasjonale statistikkmyndigheter i tillegg til 
tolldeklarasjoner ha tilgang til alle tilgjengelige datakilder som 
er nødvendige for å overholde denne artikkel.

Artikkel 24

Elektrisitet og gass

1. I tillegg til tolldeklarasjoner kan nasjonale 
statistikkmyndigheter kreve at relevante opplysninger for 
registrering av import og eksport av elektrisitet og gass mellom 
en medlemsstats statistikkområde og tredjestater skal leveres 
direkte av operatører som eier eller driver et overføringsnett for 
elektrisitet eller gass.
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2. Den statistiske verdien som innberettes til Kommisjonen 
(Eurostat), kan være basert på anslag. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen (Eurostat) om metoden som brukes 
til beregning av anslagene, før den anvendes.

Artikkel 25

Militært materiell

1. Statistikken over handelen med tredjestater skal omfatte 
import og eksport av varer til militær bruk.

2. Medlemsstatene kan innberette mindre detaljerte 
opplysninger enn det som er angitt i artikkel 6 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 471/2009, når opplysningene anses som militære 
hemmeligheter i samsvar med gjeldende definisjoner i 
medlemsstaten. Kommisjonen (Eurostat) skal imidlertid minst 
oversendes opplysninger om den totale månedlige statistiske 
verdien av import og eksport.

KAPITTEL 5

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 26

Innberetning av europeisk statistikk over import og 
eksport av varer

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at opplysningene som innberettes til Kommisjonen 

(Eurostat), er uttømmende og i samsvar med kvalitetskriteriene 
angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 471/2009.

2. Statistikken som innberettes til Kommisjonen (Eurostat), 
skal uttrykkes i den utarbeidende medlemsstatens nasjonale 
valuta.

3. Dersom de månedlige resultatene som allerede er 
innberettet til Kommisjonen (Eurostat), blir revidert, skal 
medlemsstatene innberette de reviderte resultatene senest 
måneden etter at de reviderte opplysningene ble tilgjengelige.

Artikkel 27

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1917/2000 oppheves med virkning fra 
1. januar 2010.

Den får fortsatt anvendelse på opplysninger som gjelder 
referanseperioder før 1. januar 2010.

Artikkel 28

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 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG I

LISTE OVER VARER OG VAREBEVEGELSER UNNTATT FRA STATISTIKKEN OVER HANDELEN MED 
TREDJESTATER

a) monetært gull,

b) lovlige betalingsmidler og verdipapirer, herunder midler som er betalinger for tjenester, for eksempel porto, skatter, 
brukeravgifter,

c) varer til eller etter midlertidig bruk (for eksempel leie, lån, operasjonell leasing), forutsatt at alle følgende vilkår 
oppfylles:

— ingen bearbeiding er eller var planlagt eller blir eller ble utført,

— forventet varighet av midlertidig bruk var eller er ikke ment å overstige 24 måneder,

— ingen endring av eiendomsrett har funnet sted eller kommer til å finne sted,

d) varebevegelser mellom

— medlemsstaten og dens territoriale enklaver i tredjestater, og 

— vertsmedlemsstaten og territoriale enklaver tilhørende tredjestater eller internasjonale organisasjoner.

Territoriale enklaver omfatter ambassader og nasjonale væpnede styrker stasjonert utenfor hjemlandets territorium,

e) varer som brukes som bærere av særskilt tilpasset informasjon, herunder programvare,

f) programvare lastet ned fra Internett,

g) varer som leveres vederlagsfritt, og som ikke selv inngår i en kommersiell transaksjon, forutsatt at forsendelsen 
kun skjer med det formål å forberede eller støtte en planlagt etterfølgende handelstransaksjon gjennom å vise 
egenskapene til varer og tjenester, for eksempel:

— reklamemateriell,

— vareprøver,

h) varer til og etter reparasjon og reservedeler som inngår i reparasjonen, samt de utskiftede defekte delene,

i) transportmiddel som anvendes i arbeidet, herunder utskytingsutstyr for romfartøy på utskytingstidspunktet,

j) varer deklarert muntlig til tollmyndighetene og som enten er av kommersiell art, forutsatt at deres verdi ikke 
overstiger den statistiske terskelverdi på EUR 100 eller 1000 kg nettovekt, eller av ikke-kommersiell art,

k) varer frigitt for fri omsetning etter å ha vært gjenstand for tollprosedyrer ved innenlands bearbeiding eller 
bearbeiding under tollvesenets kontroll.

_________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/20 4.2.2016

VEDLEGG II

LISTE OVER KODER FOR TRANSAKSJONENS ART

A B

1.  Transaksjoner som innebærer faktisk eller tilsiktet 
overdragelse av eiendomsrett fra innlendinger til 
utlendinger mot økonomisk eller annen erstatning 
(unntatt transaksjoner oppført under 2, 7, 8)

1.  Endelig kjøp/salg

2.  Levering av varer til salg etter besiktigelse eller 
på prøve, til kommisjonssalg eller til salg med en 
kommisjonær som mellomledd

3.  Byttehandel (naturalerstatning)

4.  Finansiell leasing (kjøp på avbetaling)(1)

9.  Annet

2.  Retur og vederlagsfri erstatning av varer etter 
registrering av opprinnelig transaksjon

1.  Retur av varer

2.  Erstatning av returnerte varer

3.  Erstatning (for eksempel i henhold til garanti) av ikke-
returnerte varer

9.  Annet

3.  Transaksjoner som innebærer overdragelse av 
eiendomsrett uten økonomisk erstatning eller 
naturalerstatning (f.eks. bistandsleveranser)

4.  Transaksjoner med henblikk på bearbeiding(2) 
i henhold til kontrakt (ingen overdragelse av 
eiendomsrett til bearbeider)

1.  Varer som forventes å returneres til opprinnelig 
eksportland

2.  Varer som ikke forventes å returneres til opprinnelig 
eksportland

5.  Transaksjoner etter bearbeiding i henhold til kontrakt 
(ingen overdragelse av eiendomsrett til bearbeider)

1.  Varer som returneres til opprinnelig eksportland

2.  Varer som ikke returneres til opprinnelig eksportland

6.  Særlige transaksjoner registrert for nasjonale formål

7.  Transaksjoner som ledd i felles forsvarsprosjekter eller 
andre felles mellomstatlige produksjonsprogrammer

8.  Transaksjoner som omfatter levering av 
byggematerialer og teknisk utstyr i henhold til en 
bygge- og anleggskontrakt der det ikke kreves særskilt 
fakturering for varene, og der en faktura vil utstedes 
for kontrakten i sin helhet

9.  Andre transaksjoner som ikke kan klassifiseres under 
andre koder

1.  Leie, lån og operasjonell leasing som varer lenger enn 
24 måneder

9.  Annet

(1) Finansiell leasing omfatter transaksjoner der leieavdragene beregnes på en slik måte at de dekker hele eller nesten hele verdien av 
varene. Risikoer og fordeler knyttet til eiendomsretten overføres til leieren. Ved kontraktens utløp blir leier juridisk eier av varene.

(2) Bearbeiding omfatter virksomhet (endring, bygging, montering, utbygging, renovering m.m.) som har som formål å produsere en 
ny eller fullstendig forbedret vare. Dette innebærer ikke nødvendigvis en endring i produktgrupperingen. Egen bearbeiding omfattes 
ikke av dette nr. og bør registreres under nr. 1 i kolonne A.
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VEDLEGG III

KODING FOR TRANSPORTMÅTE

Kode Betegnelse

1 Sjøtransport

2 Jernbanetransport

3 Veitransport

4 Lufttransport

5 Postforsendelse

7 Faste transportsystemer

8 Transport på innenlands vannveier

9 Egen framdrift
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Nevnte forebyggende tiltak omfatter medlemsstatenes 
plikt til å sikre at håndteringen av munn- og klovsykevirus, 
med henblikk på forskning og diagnostisering, bare 
utføres i godkjente nasjonale laboratorier oppført i del A i 
vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF.

3)	 Frankrike	har	offisielt	meddelt	Kommisjonen	at	navnet	på	
landets nasjonale laboratorium oppført i del A i vedlegg 
XI til direktiv 2003/85/EF, og som ligger i Frankrike, har 
blitt endret.

4) Av hensyn til rettssikkerhet er det viktig at listen over 
laboratorier fastsatt i del A i nevnte vedlegg, holdes 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 8.1.2011, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2011 av 30. september 
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesani-
tære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 
1.12.2011, s. 1.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

 oppdatert. Det er derfor nødvendig å erstatte 
oppføringen for Frankrike i listen over laboratorier 
fastsatt i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF.

5) Vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal oppføringen 
for Frankrike lyde:

«FR Frankrike Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES), Laboratoire de 
santé animale de Maisons-Alfort

Frankrike»

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. januar 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 7. januar 2011

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

[meddelt under nummer K(2010) 9592]

(2011/7/EU)(*)

2016/EØS/7/04
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

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

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

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 
2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 
grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 
for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige 
frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 
veterinæreiningar i TRACES(4) er det fastsett ei liste over 
grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 
direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp 
i vedlegg I til det nemnde vedtaket.

2) På grunnlag av ei melding frå Danmark bør nye 
kategoriar av produkt av animalsk opphav som kan 
kontrollerast ved dei godkjende grensekontrollstasjonane 
i hamnene i Århus og Esbjerg, leggjast til i postane for 
desse grensekontrollstasjonane i vedlegg I til vedtak  
2009/821/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 15.10.2010, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2011 av 30. september 
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold)	og	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	og	sertifise-
ring), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, 
s. 3.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1.

3) Spania har meldt frå om at godkjenninga av ein av 
grensekontrollstasjonane deira er mellombels oppheva, 
at den mellombels opphevinga av visse kategoriar av 
produkt av animalsk opphav som kan kontrollerast 
ved ein av grensekontrollstasjonane deira, ikkje lenger 
gjeld, og at eit nytt kontrollsenter er lagt til for ein av 
grensekontrollstasjonane deira. På grunnlag av denne 
meldinga frå Spania bør lista over grensekontrollstasjonar 
for denne medlemsstaten endrast.

4) Italia har meldt frå om at kategorien uemballerte 
produkt av animalsk opphav er vorten lagd til for ein av 
grensekontrollstasjonane deira, og at tre kontrollsenter 
ved ein av grensekontrollstasjonane deira har endra namn. 
I tillegg er godkjenninga av kontrollsenteret «Docks 
Cereali» ved grensekontrollstasjonen i hamna i Ravenna 
vorten mellombels oppheva. På grunnlag av denne 
meldinga frå Italia bør lista over grensekontrollstasjonar 
for denne medlemsstaten endrast.

5) På grunnlag av ei melding frå Latvia bør godkjenninga av 
eit kontrollsenter i hamna i Riga (Riga port) opphevast 
mellombels i lista over grensekontrollstasjonar for denne 
medlemsstaten.

6) Nederland har meldt frå om at namnet på eit kontrollsenter 
ved ein grensekontrollstasjon er vorte endra, og at to 
kontrollsenter er skipa ved ein grensekontrollstasjon. I 
tillegg bør visse kategoriar av dyr og produkt av animalsk 
opphav som kan kontrollerast ved eit av kontrollsentra 
ved grensekontrollstasjonen i hamna i Rotterdam, leggjast 
til. På grunnlag av denne meldinga frå Nederland bør lista 
over grensekontrollstasjonar for denne medlemsstaten 
endrast.

7) På grunnlag av ei melding frå Det sameinte kongeriket 
bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen i 
hamna i Grove Wharf Wharton fjernast frå lista over 
grensekontrollstasjonar for denne medlemsstaten.

8) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det fastsett 
ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og 
lokale einingar i det integrerte veterinærdatasystemet 
(TRACES).

KOMMISJONSAVGJERD

av 14. oktober 2010

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES

[meld under nummeret K(2010) 7009]

(2010/617/EU)(*)

2016/EØS/7/05
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9) På grunnlag av meldingar frå Tyskland, Irland, Frankrike, 
Italia, Nederland, Polen, Portugal og Det sameinte 
kongeriket bør det gjerast visse endringar i den lista over 
sentrale, regionale og lokale einingar i TRACES for desse 
medlemsstatane som er fastsett i vedlegg II til vedtak 
2009/821/EF.

10) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast.

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar 
med vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar:

a)  I den delen som gjeld Danmark, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for hamna i Århus skal lyde:

«Århus DK AAR 1 P HC(1)(2), NHC(2)»

ii)  Posten for hamna i Esbjerg skal lyde:

«Esbjerg DK EBJ 1 P HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), 
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)
(11)»

b)  I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for hamna i Marín skal lyde:

«Marín ES MAR 1 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Protea 
Productos del 
Mar

HC-T(FR)(3)»

ii)  Posten for lufthamna Tenerife Norte skal lyde:

«Tenerife Norte 
(*)

ES TFN 4 A HC(2) (*)»

iii)  Posten for lufthamna i Valencia skal lyde:

«Valencia ES VLC 4 A HC(2), NHC(2) O(10)»

c)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for hamna i Gioia Tauro skal lyde:

«Gioia Tauro IT GIT 1 P HC, NHC-NT»

ii)  Posten for hamna i Ravenna skal lyde:

«Ravenna IT RAN 1 P Sapir 1 NHC-NT(6)

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

Setramar NHC-NT(4)

Docks Cereali 
(*)

NHC-NT (*)»

iii)  Posten for lufthamna Roma Fiumicino skal lyde:

«Roma–
Fiumicino

IT FCO 4 A Nuova Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14)

Argol S.P.A. HC, NHC

Isola 
Veterinaria 
ADR

U, E, O»
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d)  I den delen som gjeld Latvia, skal posten for hamna i Riga (Riga port) lyde:

«Riga (Riga port) LV RLX 1a P HC(2), NHC(2)

Kravu 
terminãls (*)

HC-T(FR)(2) (*), 

HC-NT(2) (*)»

e)  I den delen som gjeld Nederland, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for hamna i Amsterdam skal lyde:

«Amsterdam NL AMS 4 A Aviapartner 
Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2) O(14)

KLM-2 U, E, O(14)

Freshport HC(2), NHC(2) O(14)»

ii)  Posten for hamna i Maastricht skal lyde:

«Maastricht NL MST 4 A MHS Products HC(2), NHC(2)

MHS Live U, E, O»

iii)  Posten for hamna i Rotterdam skal lyde:

«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo

Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), 

NHC-NT

Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat

HC

Frigocare

Rotterdam B.V.

HC-T(2)

Wibaco HC-T(FR)(2), 

HC-NT(2)»

f)  I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, går posten for grensekontrollstasjonen i hamna i Grove Wharf 
Wharton ut.

2.  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

a)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for den sentrale eininga skal lyde:

«DE00000 UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ»

ii)  Posten for den lokale eininga «DE03909 BERCHTESGARDENER LAND» skal lyde:

«DE03909 BERCHTESGADENER LAND»

iii)  Posten for den lokale eininga «DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER» skal 
lyde:

«DE14103 ZWECKVERBAND JADEWESER»

iv)  Posten for den lokale eininga «DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT 
JADEWESER» skal lyde:

‘DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER’
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v)  Posten for den lokale eininga «DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT 
JADEWESER» skal lyde:

«DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER»

vi)  Følgjande post går ut:

«DE00205 AACHEN STADT»

vii)  Posten for den lokale eininga «DE00305 AACHEN» skal lyde:

«DE00305 STÄDTEREGION AACHEN»

viii)  Følgjande post går ut:

«DE40805 SOLINGEN UND REMSCHEID»

ix)  Posten for den lokale eininga «DE47905 WUPPERTAL» skal lyde:

«DE47905 BERGISCHES VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT»

x)  Posten for den lokale eininga «DE25607 LUDWIGSHAFEN» skal lyde:

«DE25607 RHEIN-PFALZ-KREIS»

xi)  Posten for den lokale eininga «DE34007 PIRMASENS» skal lyde:

«DE34007 SÜDWESTPFALZ»

xii)  Følgjande post går ut:

«DE21116 JENA, STADT»

b)  I den delen som gjeld Irland, går følgjande post ut:

«IE00600 DUBLIN»

c)  I den delen som gjeld Frankrike, skal postane for dei lokale einingane lyde:

«FR00001  ALSACE

FR06700 BAS-RHIN FR06800 HAUT-RHIN

FR00002  AQUITAINE

FR02400 DORDOGNE FR06400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)

FR03300 GIRONDE FR16400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

FR04000 LANDES  (BAYONNE)

FR04700 LOT-ET-GARONNE  

FR00003 AUVERGNE

FR00300 ALLIER FR04300 HAUTE-LOIRE

FR01500 CANTAL FR06300 PUY-DE-DÔME
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FR00004     BASSE-NORMANDIE

FR01400 CALVADOS FR06100 ORNE

FR05000 MANCHE

   FR00005 BOURGOGNE

FR02100 CÔTE-D’OR FR07100 SAÔNE-ET-LOIRE

FR05800 NIÈVRE FR08900 YONNE

FR00006     BRETAGNE

FR02200 CÔTES-D’ARMOR FR03500 ILLE-ET-VILAINE

FR02900 FINISTÈRE FR05600 MORBIHAN

FR00007     CENTRE

FR01800 CHER FR03700 INDRE-ET-LOIRE

FR02800 EURE-ET-LOIRE FR04500 LOIRET

FR03600 INDRE FR04100 LOIR-ET-CHER

FR00008     CHAMPAGNE-ARDENNE

FR00800 ARDENNES FR05200 HAUTE-MARNE

FR01000 AUBE FR05100 MARNE

FR00009     CORSE

FR02000 CORSE-DU-SUD FR12000 HAUTE-CORSE

FR00010     FRANCHE-COMTÉ

FR02500 DOUBS FR03900 JURA

FR07000 HAUTE-SAÔNE FR09000 TERRITOIRE DE BELFORT

FR00011     HAUTE-NORMANDIE

FR02700 EURE FR07600 SEINE-MARITIME

FR00012     ÎLE-DE-FRANCE

FR09100 ESSONNE FR09300 SEINE-SAINT-DENIS

FR09200 HAUTS-DE-SEINE FR09500 VAL-D’OISE

FR07500 PARIS FR09400 VAL-DE-MARNE

FR07700 SEINE-ET-MARNE FR07800 YVELINES

FR00013     LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR01100 AUDE FR04800 LOZÈRE

FR03000 GARD FR06600 PYRÉNÉES-ORIENTALES

FR03400 HÉRAULT 
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FR00014     LIMOUSIN

FR01900 CORRÈZE FR08700 HAUTE-VIENNE

FR02300 CREUSE

FR00015     LORRAINE

FR05400 MEURTHE-ET-MOSELLE FR05700 MOSELLE

FR05500 MEUSE FR08800 VOSGES

FR00016     MIDI-PYRÉNÉES

FR00900 ARIÈGE FR03200 GERS

FR01200 AVEYRON FR04600 LOT

FR03100 HAUTE-GARONNE FR08100 TARN

FR06500 HAUTES-PYRÉNÉES FR08200 TARN-ET-GARONNE

FR00017     NORD-PAS-DE-CALAIS

FR05900 NORD FR06200 PAS-DE-CALAIS

FR00018     PAYS-DE-LA-LOIRE

FR04400 LOIRE-ATLANTIQUE FR07200 SARTHE

FR04900 MAINE-ET-LOIRE FR08500 VENDÉE

FR05300 MAYENNE

FR00019     PICARDIE

FR00200 AISNE FR08000 SOMME

FR06000 OISE

FR00020     POITOU-CHARENTES

FR01600 CHARENTE FR07900 DEUX-SÈVRES

FR01700 CHARENTE-MARITIME FR08600 VIENNE

FR00021     PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

FR00400 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE FR01300 BOUCHES-DU-RHÔNE

FR00600 ALPES-MARITIMES FR08300 VAR

FR00500 HAUTES-ALPES FR08400 VAUCLUSE

FR00022     RHÔNE-ALPES

FR00100 AIN FR03800 ISÈRE

FR00700 ARDÈCHE FR04200 LOIRE

FR07400 HAUTE-SAVOIE FR06900 RHÔNE

FR02600 DRÔME FR07300 SAVOIE

GUADELOUPE

FR09600 GUADELOUPE
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GUYANE

FR09800 GUYANE

MARTINIQUE

FR09700 MARTINIQUE

RÉUNION

FR09900 RÉUNION»

d)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for den lokale eininga «IT01801 BRA» skal lyde:

«IT01801 CUNEO 2»

ii)  Følgjande post går ut:

«IT02101 CASALE MONFERRATO»

iii)  Postane for dei lokale einingane «IT00801 CHIERI» og «IT00701 CHIVASSO» skal lyde:

«IT00801 TORINO 5 IT00701 TORINO 4»

iv)  Følgjande post går ut:

«IT00601 CIRIÉ»

v)  Postane for dei lokale einingane «IT00501 COLLEGNO» og «IT01501 CUNEO» skal lyde:

«IT00501 TORINO 3 IT01501 CUNEO 1»

vi)  Følgjande postar går ut:

«IT00901 IVREA IT01601 MONDOVÌ»

vii)  Følgjande post går ut:

«IT02201 NOVI LIGURE»

viii) Posten for den lokale eininga «IT01401 OMEGNA» skal lyde:

«IT01401 VERBANO CUSIO OSSOLA»

ix)  Følgjande postar går ut:

«IT01001 PINEROLO IT00201 TORINO 2

IT01701 SAVIGLIANO IT00301 TORINO 3»

IT00101 TORINO 1

x)  Posten for den lokale eininga «IT00401 TORINO 4» skal lyde:

«IT00401 TORINO»

e)  I den delen som gjeld Nederland, skal posten for den sentrale eininga lyde:

«NL00000 VWA»
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f)  I den delen som gjeld Polen, vert det gjort følgjande endringar:

i)		 Postane	 for	 dei	 lokale	 einingane	 «PL0210	BOLESŁAWIEC	ŚLĄSKI»,	 «PL02080	KŁODZKO	Z/S	W	
BYSTRZYCY	KŁODZKIEJ»,	«PL02040	GÓRA	ŚLĄSKA»,	«PL02100	LUBAŃ	ŚLĄSKI»,	‘PL02140	
OLEŚNICA	ŚLĄSKA»,	«PL02190	ŚWIDNICA	ŚLĄSKA»	og	«PL02090	LEGNICA»	skal	lyde:

«PL02010	 BOLESŁAWIEC	 PL02140	 OLEŚNICA

PL02080	 BYSTRZYCA	KŁODZKA	 PL02190	 ŚWIDNICA

PL02040	 GÓRA	 PL02090	 ZIEMNICE»

PL02100	 LUBAŃ

ii)		 Posten	for	den	lokale	eininga	«PL04140	ŚWIECIE	N.	WISŁĄ»	skal	lyde:

«PL04140	 ŚWIECIE»

iii)		Postane	 for	 dei	 lokale	 einingane	 «PL06070	 KRAŚNIK	 LUBELSKI»	 og	 «PL06170	 ŚWIDNIK	 K.	
LUBLINA» skal lyde:

«PL06070	 KRAŚNIK	 PL06170	 ŚWIDNIK»

iv)		 Posten	for	den	lokale	eininga	«PL08050	SŁUBICE	Z/S	W	OŚNIE»	skal	lyde:

«PL08050	 OŚNO	LUBUSKIE»

v)		 Postane	for	dei	lokale	einingane	«PL14010	BIAŁOBRZEGI	RADOMSKIE»,	«PL14300	SZYDŁOWIEC	
K.	RADOMIA»	og	«PL14320	WARSZAWA	ZACH.	Z/S	W	OŻAROWIE	MAZ.»	skal	lyde	:

«PL14010	 BIAŁOBRZEGI	 PL14320	 OŻARÓW	MAZOWIECKI»

PL14300	 SZYDŁOWIEC

vi)		 Posten	for	den	lokale	eininga	«PL18190	STRZYŻÓW	N.	WISŁOKIEM»	skal	lyde:

«PL18190	 STRZYŻÓW»

vii)		Posten	for	den	lokale	eininga	«PL22010	BYTÓW	Z/S	W	MIASTKU»	skal	lyde:

«PL22010 MIASTKO»

viii) Følgjande post går ut:

«PL22610	 GDAŃSK»

ix)	 Postane	for	dei	lokale	einingane	«PL26010	BUSKO	ZDRÓJ»	og	«PL26060	OPATÓW	KIELECKI»	skal	
lyde:

«PL26010	 BUSKO-ZDRÓJ	 PL26060	 OPATÓW»

x)		 Postane	 for	 dei	 lokale	 einingane	 «PL30040	 GOSTYŃ	 POZNAŃSKI»	 og	 «PL30060	 JAROCIN	
POZNAŃSKI»	skal	lyde:

«PL30040	 GOSTYŃ	 PL30060	 JAROCIN»

g)  I den delen som gjeld Portugal, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Under postane for den regionale eininga «PT10000 NORTE» vert følgjande lokal eining lagd til:

«PT00800 LAMEGO»
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ii)  Følgjande post for den regionale eininga «PT20000 CENTRO» går ut:

«PT00800 LAMEGO»

iii)  Følgjande postar går ut:

«PT04900 ESTREMOZ PT02200 PONTE DE SOR»

h)  I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, vert det gjort følgjande endringar:

i)  Posten for den regionale eininga Skottland skal lyde:

«GB00003 SCOTTISH GOVERNMENT»

ii)  Posten for den regionale eininga Wales skal lyde:

«GB00002 WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 
Disse reglene omfatter hygienekrav til rå melk og 
melkeprodukter.

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt visse 
unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I underkapittel II 
og III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 for de 
melkeforedlingsvirksomhetene i Bulgaria som er oppført 
i vedtaket.

3) Dessuten kan visse melkeforedlingsvirksomheter oppført 
i vedlegg II til vedtaket fram til 31. desember 2011 
foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten atskilte 
produksjonslinjer.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 29.10.2010, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2011 av 30. september 
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold)	og	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	og	sertifise-
ring), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, 
s. 3.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83.

4) Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført 
liste over disse melkeforedlingsvirksomhetene 25. februar 
2010. Listen over virksomheter i vedlegg II til vedtak 
2009/861/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2009/861/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

______

KOMMISJONSBESLUTNING

av 21. oktober 2010

om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene

[meddelt under nummer K(2010) 7153]

(2010/653/EU)(*)

2016/EØS/7/06
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller kravene, som 
nevnt i artikkel 3

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 BG 2412037 “Stelimeks” EOOD s. Asen

2 0912015 “Anmar” OOD s. Padina

obsht. Ardino

3 0912016 OOD “Persenski” s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4 1012014 ET “Georgi Gushterov DR” s. Yahinovo

5 1012018 “Evro miyt end milk” EOOD gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6 1112004 “Matev-Mlekoprodukt” OOD s. Goran

7 1112017 ET “Rima-Rumen Borisov” s. Vrabevo

8 1312023 “Inter-D” OOD s. Kozarsko

9 1612049 “Alpina-Milk” EOOD s. Zhelyazno

10 1612064 OOD “Ikay” s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11 2112008 MK “Rodopa milk” s. Smilyan

obsht. Smolyan

12 2412039 “Penchev” EOOD gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

13 2512021 “Keya-Komers-03” EOOD s. Svetlen

14 1312002 “Milk Grup” EOOD s. Yunacite

15 0112014 ET “Veles-Kostadin Velev” gr. Razlog

ul. “Golak” 14

16 2312041 “Danim-D. Stoyanov” EOOD gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

17 2712010 “Kamadzhiev-milk” EOOD s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

18 BG 1212029 SD “Voynov i sie” gr. Montana

ul. “N. Yo. Vaptsarov” 8

19 0712001 “Ben Invest” OOD s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

20 1512012 ET “Ahmed Tatarla” s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

21 2212027 “Ekobalkan” OOD gr.	Sofia

bul “Evropa” 138

22 2312030 ET “Favorit-D. Grigorov” s. Aldomirovtsi

23 2312031 ET “Belite kamani” s. Dragotintsi
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24 BG 1512033 ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev” s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

25 BG 1612020 ET “Bor-Chvor” s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

26 BG 1512029 “Lavena” OOD s.	Dolni	Dębnik

obl. Pleven

27 BG 1612028 ET “Slavka Todorova” s. Trud

obsht. Maritsa

28 BG 1612051 ET “Radev-Radko Radev” s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

29 BG 1612066 “Lakti ko” OOD s. Bogdanitza

30 BG 2112029 ET	“Karamfil	Kasakliev” gr. Dospat

31 BG 0912004 “Rodopchanka” OOD s. Byal izvor

obsht. Ardino

32 0112003 ET “Vekir” s. Godlevo

33 0112013 ET “Ivan Kondev” gr. Razlog

Stopanski dvor

34 0212037 “Megakomers” OOD s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

35 0512003 SD “LAF-Velizarov i sie” s. Dabravka

obsht. Belogradchik

36 0612035 OOD “Nivego” s. Chiren

37 0612041 ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka 
Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

38 0612042 ET “Mlechen puls — 95 — Tsvetelina 
Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

39 1012008 “Kentavar” OOD s. Konyavo

obsht. Kyustendil

40 1212022 “Milkkomm”

EOOD

gr. Lom

ul. “Al. Stamboliyski” 149

41 1212031 “ADL” OOD s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

42 1512006 “Mandra” OOD s. Obnova

obsht. Levski

43 1512008 ET “Petar Tonovski-Viola” gr. Koynare

ul. “Hr. Botev” 14

44 1512010 ET “Militsa Lazarova-90” gr. Slavyanovo,

ul. “Asen Zlatarev” 2

45 1612024 SD “Kostovi — EMK” gr. Saedinenie

ul. “L. Karavelov” 5

46 1612043 ET “Dimitar Bikov” s. Karnare

obsht. “Sopot”
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47 1712046 ET “Stem-Tezdzhan Ali” gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris” 23

48 2012012 ET “Olimp-P. Gurtsov” gr. Sliven

m-t “Matsulka”

49 2112003 “Milk-inzhenering” OOD gr. Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

50 2112027 “Keri” OOD s. Borino,

obsht. Borino

51 2312023 “Mogila” OOD gr. Godech,

ul. “Ruse” 4

52 2512018 “Biomak” EOOD gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

53 2712013 “Ekselans” OOD s. Osmar,

obsht. V. Preslav

54 2812018 ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov” s. General Inzovo,

obl. Yambolska

55 2812010 ET “Mladost-2-Yanko Yanev” gr. Yambol,

ul. “Yambolen” 13

56 BG 1012020 ET “Petar Mitov-Universal” s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

57 BG 1112016 Mandra “IPZHZ” gr. Troyan

ul. “V.Levski” 281

58 BG 1712042 ET “Madar” s. Terter

59 BG 2612042 “Bulmilk” OOD s. Konush

obl. Haskovska

60 BG 0912011 ET “Alada-Mohamed Banashak” s. Byal izvor

obsht. Ardino

61 1112026 “Ablamilk” EOOD gr. Lukovit,

ul. “Yordan Yovkov” 13

62 1312005 “Ravnogor” OOD s. Ravnogor

63 1712010 “Bulagrotreyd-chastna kompaniya” 
EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

64 1712013 ET “Deniz” s. Ezerche

65 2012011 ET “Ivan Gardev 52” gr. Kermen

ul. “Hadzhi Dimitar” 2

66 2012024 ET “Denyo Kalchev 53” gr. Sliven

ul. “Samuilovsko shose” 17

67 2112015 OOD “Rozhen Milk” s. Davidkovo,

obsht. Banite

68 2112026 ET “Vladimir Karamitev” s. Varbina

obsht. Madan
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69 2312007 ET “Agropromilk” gr. Ihtiman,

ul. “P. Slaveikov” 19

70 2412041 “Mlechen svyat 2003” OOD s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

71 2612038 “Bul Milk” EOOD gr. Haskovo

Sev. industr. zona

72 2612049 ET “Todorovi-53” gr. Topolovgrad

ul. “Bulgaria” 65

73 BG 1812008 “Vesi” OOD s. Novo selo

74 BG 2512003 “Si Vi Es” OOD gr. Omurtag

Promishlena zona

75 BG 2612034 ET “Eliksir-Petko Petev” s. Gorski izvor

76 BG 1812003 “Sirma Prista” AD gr. Ruse

bul. “3-ti mart” 51

77 BG 2512001 “Mladost-2002” OOD gr. Targovishte

bul. “29-ti yanuari” 7

78 0312002 ET “Mario” gr. Suvorovo

79 0712015 “Rosta” EOOD s. M. Varshets

80 0812030 “FAMA” AD gr. Dobrich

bul. “Dobrudzha” 2

81 0912003 “Koveg-mlechni produkti” OOD gr. Kardzhali

Promishlena zona

82 1412015 ET “Boycho Videnov — Elbokada 
2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

83 1712017 “Diva 02” OOD gr. Isperih

ul. “An.Kanchev”

84 1712019 ET “Ivaylo-Milena Stancheva” gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

85 1712037 ET “Ali Isliamov” s. Yasenovets

86 1712043 “Maxima milk” OOD s. Samuil

87 1812005 “DAV — Viktor Simonov” EOOD gr. Vetovo

ul. “Han Kubrat” 52

88 2012010 “Saray” OOD s. Mokren

89 2012032 “Kiveks” OOD s. Kovachite

90 2012036 “Minchevi” OOD s. Korten

91 2212009 “Serdika-94” OOD gr.	Sofia

kv. Zheleznitza

92 2212023 “EL BI Bulgarikum” EAD gr.	Sofia

ul. “Malashevska” 12 A

93 2312028 ET “Sisi Lyubomir Semkov” s. Anton
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94 2312033 “Balkan spetsial” OOD s. Gorna Malina

95 2312039 EOOD “Laktoni” s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

96 2412040 “Inikom” OOD gr. Galabovo

ul. “G. S. Rakovski” 11

97 2512011 ET “Sevi 2000-Sevie Ibryamova” s. Krepcha

obsht. Opaka

98 2612015 ET “Detelina 39” s. Brod

99 2812002 “Arachievi” OOD s. Kirilovo,

obl. “Yambolska”

100 BG 1612021 ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias 
Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

101 BG 2012019 “Hemus-Milk komers” OOD gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

102 2012008 “Raftis” EOOD s. Byala

103 2112023 ET “Iliyan Isakov” s. Trigrad

obsht. Devin

104 2312020 “MAH 2003” EOOD gr. Etropole

bul. “Al. Stamboliyski” 21

105 2712005 “Nadezhda” OOD s. Kliment’
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 
særlig artikkel 12 annet ledd,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), 
særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til vedtak 2009/852/EF(3) får de strukturelle 
kravene som er fastsatt i kapittel II i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 852/2004 og i avsnitt I kapittel II og III, avsnitt II 
kapittel II og III og avsnitt V kapittel I i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 853/2004, fram til 31. desember 2011 
ikke anvendelse på de melkeforedlingsvirksomhetene i 
Romania som er oppført i vedlegg I til nevnte vedtak.

2) I juli 2010 underrettet de rumenske myndigheter 
Kommisjonen	offisielt	 om	at	 siden	vedtak	 2009/852/EF	
trådte i kraft, har fem virksomheter oppført i vedtakets 
vedlegg I blitt avviklet og en godkjent, en virksomhet 
oppført i vedtakets vedlegg II har sluttet å foredle rå melk 
som oppfyller kravene og rå melk som ikke gjør det, på 
atskilte produksjonslinjer, og bør overføres til vedtakets

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 29.10.2010, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2011 av 30. september 
2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold)	og	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	og	sertifise-
ring), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, 
s. 3.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(3) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 59.

 vedlegg III, og fem virksomheter oppført i vedtakets 
vedlegg III har blitt godkjent for handel innenfor Unionen, 
en har blitt tilføyd og en avviklet.

3) På bakgrunn av de pågående strukturelle forbedringene 
bør derfor listene over virksomheter i vedlegg I-III til 
vedtak 2009/852/EF endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Listene over melkeforedlingsvirksomheter i Romania i 
vedlegg I-III til vedtak 2009/852/EF («virksomhetene») 
erstattes av listene over virksomheter i vedlegg I-III til denne 
beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 27. oktober 2010

om endring av vedtak 2009/852/EF med hensyn til listen over visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania som er omfattet 
av visse overgangstiltak

[meddelt under nummer K(2010) 7258]

(2010/654/EU)(*)

2016/EØS/7/07
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 I VEDTAK 2009/852/EF

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 AB 641 SC Biomilk SRL Lopadea	Nouă,	județul	Alba,	517395

2 AB 1256 SC Binal Mob SRL Râmetea,	județul	Alba,	517610

3 AB 3386 SC Lactate C.H. SRL Sânmiclăuș,	județul	Alba,	517761

4 AR 563 SC Silmar Prod SRL Sântana,	județul	Arad,	317280

5 AG 11 SC. Agrolact Cosesti Cosești,	județul	Argeș,	115202

6 BC 2519 SC Marlact SRL Buhoci,	județul	Bacău,	607085

7 BH 4020 SC Moisi Serv Com SRL Borșa,	nr. 8,	județul	Bihor,	417431

8 BN 2120 SC Eliezer SRL Lunca	Ilvei,	județul	Bistrița-Năsăud,	427125

9 BN 2192 SC Simcodrin Com SRL Budești-Fânațe,	județul	Bistrița-Năsăud,	427021

10 BN 2399 SC Carmo-Lact Prod SRL Monor,	județul	Bistrița-Năsăud,	427175

11 BN 209 SC Calatis Group Prod SRL Bistrița,	județul	Bistrița-Năsăud,	427006

12 BN 2125 SC Sinelli SRL Milaș,	județul	Bistrița-Năsăud,	427165

13 BT 8 SC General Suhardo SRL Păltiniș,	județul	Botoșani,	717295

14 BT 11 SC Portas Com SRL Vlăsinești,	județul	Botoșani,	717465

15 BT 109 SC Lacto Mac SRL Bucecea,	județul	Botoșani,	717045

16 BT 115 SC Comintex SRL Dărăbani,	județul	Botoșani,	715100

17 BT 263 SC Cosmi SRL Săveni,	județul	Botoșani	715300

18 BT 50 SC Pris Com Univers SRL Flămânzi,	județul	Botoșani,	717155

19 BV 8 SC Prodlacta SA Homorod Homorod,	județul	Brașov,	507105

20 BV 2451 SC Prodlacta SA Fagaras Făgăraș,	județul	Brașov,	505200

21 BR 36 SC Hatman SRL Vădeni,	județul	Brăila,	817200

22 BR 63 SC Cas SRL Brăila,	județul	Brăila,	810224

23 BZ 0098 SC Meridian Agroind Râmnicu	Sărat,	județul	Buzău,	125300

24 BZ 0627 SC Ianis Cos Lact SRL C.A.	Rosetti,	județul	Buzău,	127120

25 BZ 2012 SC Zguras Lacto SRL Pogoanele,	județul	Buzău,	25200

26 CL 0044 SC Ianis Dim SRL Lehliu	Gară,	județul	Călărași,	915300

27 CL 0368 SC Lacto GMG SRL Jegălia,	județul	Călărași,	917145

28 CJ 41 SC Kazal SRL Dej,	județul	Cluj,	405200

29 CJ 7584 SC Aquasala SRL Bobâlna,	județul	Cluj,	407085

30 CT 04 SC Lacto Baneasa SRL Băneasa,	județul	Constanța,	907035

31 CT 15 SC Nic Costi Trade SRL Dorobanțu,	județul	Constanța,	907211

32 CT 225 SC Mih Prod SRL Cobadin,	județul	Constanța,	907065
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33 CT 256 SC Ian Prod SRL Târgușor,	județul	Constanța,	907275

34 CT 258 SC Binco Lact SRL Săcele,	județul	Constanța,	907260

35 CT 311 SC Alltocs Market SRL Pietreni,	județul	Constanța,	907112

36 CT 12203 SC Lacto Genimico SRL Hârșova,	județul	Constanța,	905400

37 CT 30 SC Eastern European Foods 
SRL

Mihail	Kogălniceanu,	județul	Constanța,	907195

38 CT 294 SC	Suflaria	Import	Export	SRL Cheia,	județul	Constanța,	907277

39 L9 SC Covalact SA Sfântu	Gheorghe,	județul	Covasna,	520076

40 CV 2451 SC Agro Pan Star SRL Sfântu	Gheorghe,	județul	Covasna,	520020

41 DJ 80 SC Duvadi Prod Com SRL Breasta,	județul	Dolj,	207115

42 DJ 730 SC Lactido SA Craiova,	județul	Dolj,	200378

43 GL 4136 SC Galmopan SA Galați,	județul	Galați,	800506

44 GR 5610 SC Lacta SA Giurgiu,	județul	Giurgiu,	080556

45 GJ 231 SC Sekam Prod SRL Novaci,	județul	Gorj,	215300

46 GJ 2202 SC Arte Import Export Târgu	Jiu,	județul	Gorj,	210112

47 HR 383 SC Lactate Harghita SA Cristuru	Secuiesc,	județul	Harghita,	535400

48 HR 119 SC Bomilact SRL Mădăraș,	județul	Harghita,	537071

49 HR 213 SC Paulact SA Mărtiniș,	județul	Harghita,	537175

50 HR 625 SC Lactis SRL Odorheiu	Secuiesc,	județul	Harghita,	535600

51 HD 1014 SC Sorilact SA Râșculița,	județul	Hunedoara,	337012

52 IL 0750 SC Balsam Med SRL Țăndărei,	județul	Ialomița,	925200

53 IL 1167 SC Sanalact SRL Slobozia,	județul	Ialomița,	920002

54 IS 1540 SC Promilch SRL Podu	Iloaiei,	județul	Iași,	707365

55 MM 793 SC Wromsal SRL Satulung,	județul	Maramureș,	437270

56 MM 6325 SC Ony SRL Larga,	județul	Maramureș,	437317

57 MM 1795 SC Calitatea SRL Tăuții	Măgherăuș,	județul	Maramureș,	437349

58 MM 4714 SC Saturil SRL Giulești,	județul	Maramureș,	437162

59 MH 1304 SC IL SA Mehedinti Drobeta	Turnu	Severin,	județul	Mehedinți,	220167

60 MS 297 SC Rodos SRL Fărăgău,	județul	Mureș,	547225

61 MS 483 SC Heliantus Prod Reghin,	județul	Mureș,	545300

62 MS 532 SC Horuvio Service SRL Lunca	Sântu,	județul	Mureș,	547375

63 MS 2462 SC Lucamex Com SRL Gornești,	județul	Mureș,	547280

64 MS 5554 SC Globivetpharm SRL Batoș,	județul	Mureș,	547085

65 L12 SC Camytex Prod SRL Târgu	Neamț,	județul	Neamț,	615200

66 NT 900 SC Complex Agroalimentar 
SRL

Bicaz,	județul	Neamț,	615100

67 PH 212 SC Vitoro SRL Ploiești,	județul	Prahova,	100537

68 SM 4189 SC Primalact SRL Satu	Mare,	județul	Satu	Mare,	440089
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69 SV 1085 SC Bucovina SA Falticeni Fălticeni,	județul	Suceava,	725200

70 SV 1562 SC Bucovina SA Suceava Suceava,	județul	Suceava,	720290

71 SV 1888 SC Tocar Prod SRL Frătăuții	Vechi,	județul	Suceava,	727255

72 SV 4909 SC Zada Prod SRL Horodnic	de	Jos,	județul	Suceava,	727301

73 SV 6159 SC Ecolact SRL Milișăuți,	județul	Suceava,	727360

74 TR 78 SC Interagro SRL Zimnicea,	județul	Teleorman,	145400

75 TR 27 SC Violact SRL Putineiu,	județul	Teleorman,	147285

76 TR 81 SC Big Family SRL Videle,	județul	Teleorman,	145300

77 TR 239 SC Comalact SRL Nanov,	județul	Teleorman,	147215

78 TR 241 SC Investrom SRL Sfințești,	județul	Teleorman,	147340

79 TL 965 SC Mineri SRL Mineri,	județul	Tulcea,	827211

80 VN 231 SC Vranlact SA Focșani,	județul	Vrancea,	620122

81 VN 348 SC Stercus Lacto SRL Ciorăști,	județul	Vrancea,	627082

82 VN 35 SC Monaco SRL Vrâncioaia,	județul	Vrancea,	627445»

VEDLEGG II

«VEDLEGG II

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 3 I VEDTAK 2009/852/EF

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 L35 SC Danone PDPA Romania SRL București,	032451»
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VEDLEGG III

«VEDLEGG III

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 4 I VEDTAK 2009/852/EF

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 L18 SC Depcoinf MBD SRL Târgu	Trotuș,	județul	Bacău,	607630

2 L72 SC Lactomuntean SRL Teaca,	județul	Bistrița-Năsăud,	427345

3 L78 SC Romfulda Prod SRL Beclean,	județul. Bistrița-Năsăud,	425100

4 L107 SC Bendear Cris Prod Com SRL Șieu	 Măgheruș,	 județul	 Bistrița-Năsăud,	
427295

5 L109 SC G&Lumidan SRL Rodna,	județul	Bistrița-Năsăud,	427245

6 L110 SC Lech Lacto SRL Lechința,	județul	Bistrița-Năsăud,	427105

7 L3 SC Aby Impex SRL Șendriceni,	județul	Botoșani,	717380

8 L4 SC Spicul 2 SRL Dorohoi,	județul	Botoșani,	715200

9 L116 SC Ram SRL Ibănești,	județul	Botoșani,	717215

10 L73 SC Eurocheese Productie SRL București,	030608

11 L97 SC Terra Valahica SRL Berca,	județul	Buzău,	127035

12 L129 SC Bonas Import Export SRL Dezmir,	județul	Cluj,	407039

13 L84 SC Picolact Prodcom SRL Iclod,	județul	Cluj,	407335

14 L122 SC Napolact SA Cluj-Napoca,	județul	Cluj,	400236

15 L43 SC Lactocorv SRL Ion	Corvin,	județul	Constanța,	907150

16 L40 SC Betina Impex SRL Ovidiu,	județul	Constanța,	905900

17 L41 SC Elda Mec SRL Topraisar,	județul	Constanța,	907210

18 L87 SC Niculescu Prod SRL Cumpăna,	județul	Constanța,	907105

19 L118 SC Assla Kar SRL Medgidia,	județul	Constanța,	905600

20 L130 SC Muntina Prod SRL Constanța,	județul	Constanța,	900735

21 L58 SC Lactate Natura SA (sc 
Industrializarea Laptelui SA)

Târgoviște,	județul	Dâmbovița,	130062

22 L82 SC Totallact Group SA Dragodana,	județul	Dâmbovița,	137200

23 L91 SC Cosmilact SRL Schela,	județul	Galați,	807265

24 L55 SC Gordon Prod SRL Bisericani,	județul	Harghita,	535062

25 L65 SC Karpaten Milk Suseni,	județul	Harghita,	537305

26 L124 SC Primulact SRL Miercurea	Ciuc,	județul	Harghita,	530242

27 L15 SC Teletext SRL Slobozia,	județul	Ialomița,	920066

28 L99 SC Valizvi Prod Com SRL Gârbovi,	județul	Ialomița,	927120

29 L47 SC Oblaza SRL Bârsana,	județul	Maramureș,	437035

30 L85 SC Avi-Seb Impex SRL Copalnic	 Mănăștur,	 județul	 Maramureș,	
437103

31 L86 SC Zea SRL Boiu	Mare,	județul	Maramureș,	437060
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32 L16 SC Roxar Prod Com SRL Cernești,	județul	Maramureș,	437085

33 L54 SC Rodlacta SRL Fărăgău,	județul	Mureș,	547225

34 L21 SC Industrializarea Laptelui Mures 
SA

Târgu	Mureș,	județul	Mureș,	540390

35 L108 SC Lactex Reghin SRL Solovăstru,	județul	Mureș,	547571

36 L121 SC Mirdatod Prod SRL Ibănești,	județul	Mureș,	547325

37 L96 SC Prod A.B.C. Company SRL Grumăzești,	județul	Neamț,	617235

38 L101 SC 1 Decembrie SRL Târgu	Neamț,	județul	Neamț,	615235

39 L106 SC Rapanu SR. COM SRL Petricani,	județul	Neamț,	617315

40 L6 SC Lacta Han Prod SRL Urecheni,	județul	Neamt,	617490

41 L123 SC ProCom Pascal SRL Păstrăveni,	județul	Neamț,	617300

42 L63 SC Zoe Gab SRL Fulga,	județul	Prahova,	107260

43 L100 SC Alto Impex SRL Provița	de	Jos,	județul	Prahova,	107477

44 L53 SC Friesland Romania SA Carei,	județul	Satu	Mare,	445100

45 L93 S.C. Agrostar Company Lyc SRL Ciuperceni,	județul	Satu	Mare,	447067

46 L88 SC Agromec Crasna SA Crasna,	județul	Sălaj,	457085

47 L89 SC Ovinex SRL Sărmășag,	județul	Sălaj,	457330

48 L71 SC Lacto Sibiana SA Șura	Mică,	județul	Sibiu,	557270

49 L5 SC Niro Serv Com SRL Gura	Humorului,	județul	Suceava,	725300

50 L36 SC Prolact Prod Com SRL Vicovu	de	Sus,	județul	Suceava,	727610

51 L83 SC Balaceana Prod SRL Bălăceana,	județul	Suceava,	727125

52 L128 SC Tudia SRL Grămești,	județul	Suceava,	727285

53 L68 SC Aida SRL Gălănești,	județul	Suceava,	727280

54 L80 SC Industrial Marian SRL Drănceni,	județul	Vaslui,	737220

55 L 136 SC Campaei Prest SRL Hidișeul	de	Sus,	județul	Bihor,	417277

56 L135 SC Multilact SRL Baia	Mare,	județul	Maramureș,	430015

57 L81 SC Raraul SA Câmpulung	 Moldovenesc,	 județul	 Suceava,	
727100

58 L146 SC Napolact SA Țaga,	județul	Cluj,	407565»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 
særlig artikkel 12 annet ledd,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), 
særlig artikkel 9 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsbeslutning 2010/89/EU av 9. februar 2010 
om overgangstiltak med hensyn til anvendelsen av visse 
strukturelle krav i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på visse 
virksomheter	i	kjøtt-,	fiskerivare-	og	eggproduktsektoren	
samt visse kjølelagre i Romania(3) begrenses anvendelsen 
av visse strukturelle krav i nevnte forordninger til visse 
virksomheter og kjølelagre i denne medlemsstaten. Disse 
overgangstiltakene gjelder til 31. desember 2010.

2) I beslutning 2010/89/EU er det også fastsatt at produkter 
som framstilles eller lagres i virksomhetene oppført i 
vedlegg I-IV til beslutningen, bare kan bringes i omsetning 
på hjemmemarkedet eller brukes for videreforedling i 
virksomhetene.

3) I oktober 2010 underrettet Romania Kommisjonen om at, 
etter en vurdering foretatt av Romanias veterinærtjenester, 
visse virksomheter oppført i nevnte beslutning har fullført 
sitt oppgraderingsprogram og er godkjent, mens andre 
virksomheter er avviklet. Listene over virksomheter 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2011, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære for-
hold)	og	vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	prøving	og	 sertifise-
ring), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, 
s. 3.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(3) EUT L 40 av 13.2.2010, s. 55.

i vedleggene til beslutning 2010/89/EU bør derfor 
ajourføres. Vedleggene til nevnte beslutning bør derfor 
endres.

4) Romania anslår at av de 117 virksomhetene som er berørt 
av oppgraderingsprogrammene, vil 36 av virksomhetene 
i	kjøttsektoren,	tre	av	virksomhetene	i	fiskerivaresektoren	
og ett kjølelager ikke være i stand til å fullføre sine 
programmer innen 31. desember 2010, til tross for at de 
har kommet langt i gjennomføringen av disse.

5) Romania anslår at vedkommende virksomheter fullt 
ut vil oppfylle de relevante strukturelle kravene i 
forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 
innen 31. desember 2011. På bakgrunn av de pågående 
strukturelle forbedringene bør anvendelsestiden for 
overgangstiltakene fastsatt i beslutning 2010/89/EU 
forlenges til denne dato.

6) Situasjonen i denne medlemsstaten bør vurderes på 
nytt innen 31. desember 2011. Romania bør derfor 
innen 31. oktober 2011 framlegge for Kommisjonen en 
rapport om framdriften i oppgraderingen av de berørte 
virksomhetene og kjølelagrene.

7) Anvendelsestiden for beslutning 2010/89/EU bør derfor 
forlenges til 31. desember 2011.

8) Dessuten, for å sikre kontinuitet i overgangstiltakene og 
hindre forstyrrelser i industrien, bør denne beslutning få 
anvendelse fra 1. januar 2011.

9) Beslutning 2010/89/EU bør derfor endres.

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

KOMMISJONSBESLUTNING

av 10. januar 2011

om endring av beslutning 2010/89/EU med hensyn til overgangstiltak i forbindelse med anvendelsen av visse strukturelle 
krav i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 på virksomheter i Romania

[meddelt under nummer K(2010) 9695]

(2011/9/EU)(*)

2016/EØS/7/08
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I beslutning 2010/89/EU gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 2 endres «31. desember 2010» til «31. desember 
2011».

2.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a)  I innledningen endres «31. desember 2010» til 
«31. desember 2011».

b)  Bokstav c) oppheves.

3.  I artikkel 4 nr. 1 skal innledningen lyde:

 «1.  Produkter som framstilles av virksomhetene oppført 
i vedlegg I eller II eller lagres i virksomhetene oppført i 
vedlegg IV, kan bare».

4.  I artikkel 5 nr. 2 endres «31. oktober 2010» til «31. oktober 
2011».

5.  I artikkel 6 endres «31. desember 2010» til «31. desember 
2011».

6.  Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til denne 
beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2011.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedleggene til beslutning 2010/89/EU gjøres følgende endringer:

1.  Vedlegg I og II skal lyde:

«VEDLEGG I

LISTE OVER VIRKSOMHETER I KJØTTSEKTOREN

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

Aktiviteter

S N F KK/BK

1 AB 2771 SC MONTANA POPA SRL Blaj,	str.	Gh.	Barițiu,	jud. Alba, 
515400

X X X X

2 AB 3263 SC TRANSEURO SRL Ighiu, str. Principală,	nr. 205 A, 
jud. Alba, 517360

X X X X

3 AG 008 IC SC CARMEN SRL Bascov, jud. Argeș,	117045 X X X X

4 BC 5196 SC MIRALEX SRL Bacău,	str. Bicaz, nr. 8, jud. 
Bacău,	600293

X

5 BH 3001 SC GLOBAL AGRO 
PRODEXIM SRL

Sârbi, nr. 469, jud. Bihor, 
417520

X X

6 BH 5185 SC CARMANGERIE TAVI 
BOGDAN SRL

Mihai Bravu, nr. 169, jud. 
Bihor, 417237

X

7 BR 574 SC ELECTIV PROD SRL Comuna Romanu, jud. Brăila,	
817115

X

8 BR 774 SC ROFISH GROUP (*) Brăila,	str. Fata Portului, nr. 2, 
jud. Brăila,	810015

X

9 BT 140 SC RAFFAELLO SRL Tîngeni, jud. Botoșani,	717120 X

10 BT 144 SC AGROCARN 
COMPANY SRL

Botoșani,	str. Pod	de	Piatră, 
nr. 89, jud. Botoșani,	710350

X

11 BT 198 SC EMANUEL COM SRL Răchiți,	jud. Botoșani,	717310 X X X

12 BZ 115 SC FERM COM PROD SRL Căldărăști,	jud. Buzău,	125201 X

13 BZ 110 SC CARMOZIMBRUL SRL Râmnicu	Sărat,	str.	Lt.	Sava	
Roșescu,	nr. 140, jud. Buzău,	
125300

X

14 BZ 112 SC TRI 94 PROD COM SRL Comuna Berca, sat Valea 
Nucului, jud. Buzău,	127048

X X X

15 CS 40 SC PALALOGA 
CARNEPREP SRL

Bocșa,	str. Binișului,	nr. 1, jud. 
Caraș-Severin,	325300

X X

16 CT 19 SC CARNOB SRL Lumina, str. Lebedelor, nr. 1A, 
jud. Constanța,	907175

X

17 DB 3457 SC NEVAL SRL Pietroșița,	jud. Dâmbovița,	
137360

X
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

Aktiviteter

S N F KK/BK

18 GJ 5 SC LEXI STAR SRL Comuna	Dănești,	sat	Bucureasa,	
jud. Gorj, 217200

X X X X

19 GL 3330 SC KAROMTEC SRL Tecuci, str. Mihail 
Kogălniceanu,	nr. 48, jud. 
Galați,	805300

X X

20 GL 4121 SC ROMNEF SRL Munteni, jud. Galați,	807200 X

21 HR 73 SC ELAN TRIDENT SRL Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi 
Ferenc, nr. 90, jud. Harghita, 
535600

X

22 HR 153 SC ARTEIMPEX SRL Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, 
nr. 211, jud. Harghita, 535500

X

23 HR 263 SC AVICOOPEX SRL Cristuru Secuiesc, str. Orban 
Balays, jud. Harghita, 535400

X

24 NT 33 SC CORD COMPANY SRL Roman, str. Bogdan	Dragoș,	nr. 
111, jud. Neamț,	611160

X

25 PH 3618 SC BRUTUS IMPEX SRL Mănești,	jud. Prahova, 107375 X

26 SV 5661 SC HARALD PROD SRL Măzănăiești,	jud. Suceava, 
727219

X X X X

27 SV 5963 SC DANILEVICI SRL Gura Humorului, str. Fundătura	
Ghiocei, nr. 2, jud. Suceava, 
725300

X X X X

28 SV 6071 SC ANCAROL SRL Gura Humorului, bd. Bucovina, 
FN, jud. Suceava, 725300

X X X X

29 TL 782 SC PROD IMPORT CDC 
SRL

Frecăței,	jud. Tulcea, 827075 X X

30 TM 378 SC VEROMEN SRL Timișoara,	jud. Timiș,	300970 X X X

31 TM 4187 SC FEMADAR SRL Giroc, str. Gloria, nr. 4, jud. 
Timiș,	307220

X X X

32 TR 36 SC AVICOLA COSTESTI 
SRL

Roșiori	de	Vede,	str. Vadu Vezii, 
nr. 1, jud. Teleorman, 145100

X

33 TR 93 SC MARA PROD COM 
SRL

Alexandria, str. Abatorului, nr. 1 
bis, jud. Teleorman, 140106

X X X

34 VN 3045 SC VANICAD SRL Milcov, jud. Vrancea, 627205 X

35 VS 2300 SC CARACUL SRL Vaslui, jud. Vaslui, 730233 X X

36 CJ 109 SC ONCOS IMPEX SRL Florești,	str. Abatorului, nr. 2, 
jud. Cluj, 407280

X X

(*) SC TAZZ TRADE SRL har byttet navn til SC ROFISH GROUP SRL.
S = slakteri
N = nedskjæringsanlegg
F = foredlingsvirksomhet
KK/BK = kvernet kjøtt/bearbeidet kjøtt
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VEDLEGG II

LISTE OVER VIRKSOMHETER I FISKERIVARESEKTOREN

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

F FF

1 BR 184 SC ROFISH GROUP SRL(*) Brăila,	str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila,	
810015

X

2 BR 185 SC ROFISH GROUP SRL (*) Brăila,	str. Fata Portului, nr. 2, jud. Brăila,	
810015

X

3 PH 1817 SC DIVERTAS SRL. Comuna Fântânele, nr. 578, jud. Prahova, 
107240

X X

(*) SC TAZZ TRADE SRL har byttet navn til SC ROFISH GROUP SRL.
F = foredlingsvirksomhet
FF	=	 foredlingsvirksomhet	for	fersk	fisk»

2.  Vedlegg III utgår.

3.  Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

LISTE OVER KJØLELAGRE

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

K

1 BC 1034 SC AGRICOLA INT. SRL Bacău,	 Calea	 Moldovei,	 nr. 16, jud. Bacău,	
600352

X

K = kjølelager»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desem-
ber 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 
biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over aktive 
stoffer som skal vurderes med henblikk på en mulig 
oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. 
Denne listen omfatter bifentrin.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er bifentrin 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert	i	vedlegg	V	til	direktiv	98/8/EF.

3) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 3. januar 2008 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 41, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende 
nr. 65 av 1.12.2011, s. 5.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 24. september 2010.

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 
brukes som treimpregneringsmidler og som inneholder 
bifentrin kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 
artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Bifentrin bør derfor oppføres 
i vedlegg I til nevnte direktiv.

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige anvendelser 
på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor vurdere disse 
anvendelsene eller eksponeringsscenarioene og risikoene 
for de deler av miljøet og de populasjoner som ikke er 
behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 
på unionsplan, og ved tildeling av produktgodkjenninger 
sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak eller innføres 
særlige vilkår for å redusere de påviste risikoene til et 
akseptabelt nivå.

7) Det ble funnet uakseptabel risiko for ikke-yrkesbrukere. 
Det bør derfor kreves at produktgodkjenninger begrenses 
til industriell eller yrkesmessig bruk, med mindre det 
i søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres 
at risikoen for ikke-yrkesbrukere kan begrenses til et 
akseptabelt nivå i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 
til direktiv 98/8/EF.

8) Som følge av antakelsene som ble gjort i 
risikovurderingen, skal produkter som er godkjent for 
industriell eller yrkesmessig bruk, brukes sammen med 
egnet personlig verneutstyr, med mindre det i søknaden 
om produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for 
industrielle brukere og/eller yrkesbrukere kan reduseres 
til et akseptabelt nivå på andre måter.

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/10/EU

av 8. februar 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av bifentrin som et aktivt stoff i 
vedlegg I(*)

2016/EØS/7/09
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9) Som følge av de påviste risikoene for jordbunnen og 
vannmiljøet skal det treffes egnede risikoreduserende 
tiltak for å beskytte disse delene av miljøet. Det bør 
derfor kreves at det følger med retningslinjer om at 
nylig behandlet tre etter behandlingen skal lagres under 
tak og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag, 
og at eventuelt spill fra produkter som brukes som 
treimpregneringsmidler og som inneholder bifentrin, skal 
samles opp for ombruk eller disponering. Det bør videre 
kreves at produkter ikke godkjennes for behandling på 
stedet av trevirke utendørs eller trevirke som vil bli utsatt 
for forvitring eller beskyttet mot forvitring, men utsatt 
for	jevnlig	fukt	(bruksklasse	3,	som	definert	av	OECD(1), 
med mindre det framlegges opplysninger som viser at 
produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI 
til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved bruk av egnede 
risikoreduserende tiltak.

10) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet bifentrin, og for at markedet 
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig.

11) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig 
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye 
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte 
den tiårige beskyttelsesperioden for opplysninger, som 
i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 
98/8/EF starter på datoen for oppføringen av stoffet.

12) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

13) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

(1) OECD-serie om dokumenter om utslippsscenarier, nr. 2, Emission Scenario 
Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2013.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desem-
ber 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 
biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over aktive 
stoffer som skal vurderes med henblikk på en mulig 
oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. 
Denne listen omfatter (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er (Z,E)-
tetradeka-9,12-dienylacetat blitt vurdert i samsvar med 
artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 
19, repellenter og lokkestoffer, som fastsatt i vedlegg V til 
direktiv 98/8/EF.

3) Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 23. februar 2009 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 24.09.10.

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 
brukes som lokkestoffer og som inneholder (Z,E)-
tetradeka-9,12-dienylacetat kan forventes å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. (Z,E)-
tetradeka-9,12-dienylacetat bør derfor oppføres i vedlegg 
I til nevnte direktiv.

6) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 
brukes som lokkestoffer og som inneholder (Z,E)-

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende 
nr. 65 av 1.12.2011, s. 5.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

tetradeka-9,12-dienylacetat kan forventes å medføre bare 
lav risiko for mennesker, dyr og miljøet og oppfyller 
kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/7/EF, særlig 
med hensyn til den bruk som ble undersøkt og beskrevet 
i vurderingsrapporten, dvs. i feller for innendørs bruk som 
ikke inneholder mer enn 2 mg av det aktive stoffet. (Z,E)-
tetradeka-9,12-dienylacetat bør derfor oppføres i vedlegg 
IA i direktiv 98/8/EF.

7) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige anvendelser 
på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor vurdere disse 
anvendelsene eller eksponeringsscenariene og risikoene 
for de deler av miljøet og de populasjoner som ikke er 
behandlet på en representativ måte i risikovurderingen på 
unionsplan, og sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak 
eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 
risikoene til et akseptabelt nivå.

8) På grunnlag av antakelsene som ble gjort i vurderingen, 
bør det kreves at (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat ikke 
brukes på steder hvor oppbevares næringsmidler eller 
fôrvarer, med mindre næringsmidlene eller fôrvarenes 
emballasje er uåpnet eller gjenlukket. Det bør derfor 
framgå av etiketter at biocidprodukter som inneholder 
(Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat ikke må brukes på 
steder hvor det oppbevares næringsmidler eller fôrvarer 
som ikke er emballert.

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet (Z,E)-tetradeka-9,12-
dienylacetat, og for at markedet for biocidprodukter i 
alminnelighet skal fungere riktig.

10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 
98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 
rimelig frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de 
nye kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte 
den tiårige beskyttelsesperioden for opplysninger, som 
i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 
98/8/EF starter på datoen for oppføringen av stoffet.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/11/EU

av 8. februar 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av (Z,E)-
tetradeka-9,12-dienylacetat som et aktivt stoff i vedlegg I og IA(*)

2016/EØS/7/10
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13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og IA til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2013.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desem-
ber 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 
biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over aktive 
stoffer som skal vurderes med henblikk på en mulig 
oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. 
Denne listen omfatter fenoksykarb.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er fenoksykarb 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert	i	vedlegg	V	til	nevnte	direktiv.

3) Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 12. september 2008 for Kommisjonen rapporten 
fra vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 24. september 2010.

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 
brukes som treimpregneringsmidler og som inneholder 
fenoksykarb kan forventes å oppfylle kravene fastsatt 
i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Fenoksykarb bør derfor 
oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv.

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige anvendelser 
på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor vurdere disse 
anvendelsene eller eksponeringsscenarioene og risikoene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 49, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende 
nr. 65 av 1.12.2011, s. 5.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

for de deler av miljøet og de populasjoner som ikke er 
behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 
på unionsplan, og ved tildeling av produktgodkjenninger 
sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak eller innføres 
særlige vilkår for å redusere de påviste risikoene til et 
akseptabelt nivå.

7) På bakgrunn av antakelsene som ble gjort i 
risikovurderingen bør det kreves at nylig behandlet tre 
etter behandlingen må lagres under tak og/eller på et 
ugjennomtrengelig, hardt underlag, og at eventuelt spill fra 
bruk av produkter som brukes som treimpregneringsmidler 
og som inneholder fenoksykarb samles opp for ombruk 
eller disponering.

8) Som følge av de påviste risikoene for vannmiljøet skal 
det treffes egnede tiltak for å beskytte disse delene av 
miljøet. Det ble påvist uakseptabel risiko under den 
praktiske bruken av behandlet trevirke som ikke er 
tildekket og som ikke er i kontakt med bakken, og som 
enten vedvarende er utsatt for forvitring eller beskyttet 
mot forvitring, men utsatt for jevnlig fukt (bruksklasse 
3,	 som	 definert	 av	 OECD(3)) i det særskilte scenarioet 
bro over vann. Det bør derfor kreves at produkter ikke 
godkjennes for behandling av trevirke beregnet på 
utendørskonstruksjoner i nærheten av eller over vann, 
med mindre det framlegges opplysninger som viser at 
produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 i og vedlegg 
VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved anvendelse av 
egnede risikoreduserende tiltak.  

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet fenoksykarb, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
riktig.

10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 
98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 
rimelig frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de 
nye kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte 
den tiårige beskyttelsesperioden for opplysninger, som 
i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 
98/8/EF starter på datoen for oppføringen av stoffet.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

(3) OECD-serie om dokumenter om utslippsscenarier, nr. 2, Emission Scenario 
Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/12/EU

av 8. februar 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fenoksykarb som et aktivt stoff i 
vedlegg I(*)

2016/EØS/7/11
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12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2013.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desem-
ber 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 
biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over aktive 
stoffer som skal vurderes med henblikk på en mulig 
oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. 
Denne listen omfatter nonansyre.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er nonansyre 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 19, repellenter og lokkestoffer, 
som fastsatt i vedlegg V til nevnte direktiv.

3) Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 10. oktober 2008 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 24. september 2010.

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 
brukes som repellenter og som inneholder nonansyre 
kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 
direktiv 98/8/EF. Nonansyre bør derfor oppføres i vedlegg 
I til nevnte direktiv.

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige anvendelser 
på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor vurdere disse 
anvendelsene eller eksponeringsscenarioene og risikoene 
for de deler av miljøet og de populasjoner som ikke er 
behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 52, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende 
nr. 65 av 1.12.2011, s. 5.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

på unionsplan, og ved tildeling av produktgodkjenninger 
sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak eller innføres 
særlige vilkår for å redusere de påviste risikoene til et 
akseptabelt nivå.

7) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet nonansyre, og for at markedet 
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig.

8) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 
98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 
rimelig frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de 
nye kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte 
den tiårige beskyttelsesperioden for opplysninger, som 
i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 
98/8/EF starter på datoen for oppføringen av stoffet.

9) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

10) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2013.

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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/13/EU

av 8. februar 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av nonansyre som et aktivt stoff i 
vedlegg I(*)

2016/EØS/7/12



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/62 4.2.2016

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

 

______
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 
marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Bruk over landegrensene av avanserte elektroniske 
signaturer	som	er	basert	på	et	kvalifisert	sertifikat	og	fram-
stilt med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, 
er blitt forenklet ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 
16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle 
bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av 
«felles kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre 
marked(2), som forplikter medlemsstatene til å stille 
til rådighet de opplysningene som er nødvendige for å 
validere disse elektroniske signaturene. Medlemsstatene 
må særlig i sine såkalte pålitelighetslister stille til 
rådighet	opplysninger	om	ytere	av	sertifiseringstjenester	
som	 utsteder	 kvalifiserte	 sertifikater	 til	 allmennheten	 i	
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/
EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(3), og som kontrolleres eller 
akkrediteres av medlemsstatene, og om de tjenestene de 
tilbyr.

2) Det er i samarbeid med Det europeiske standardiserings-
institutt for telekommunikasjoner (ETSI) gjennomført en 
rekke praktiske tester for å gi medlemsstatene mulighet til 
å kontrollere om deres pålitelighetslister er i samsvar med 
spesifikasjonene	 angitt	 i	 vedlegget	 til	 vedtak	 2009/767/
EF. Disse testene har vist at det må gjøres visse tekniske 
endringer	 i	 de	 tekniske	 spesifikasjonene	 i	 vedlegget	 til	
vedtak 2009/767/EF for å sikre at pålitelighetslistene 
fungerer og er forenlige med hverandre.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 31.7.2010, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tilleg-
get til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 7.

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36.
(3) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

3) Testene bekreftet også at medlemsstatene bør stille til 
rådighet for allmennheten ikke bare de menneskelesbare 
versjonene av pålitelighetslistene, i samsvar med vedtak 
2009/767/EF, men også de maskinlesbare versjonene. 
Manuell bruk av de menneskelesbare versjonene av 
pålitelighetslistene kan være en forholdsvis kompleks 
og tidkrevende oppgave når medlemsstatene har mange 
ytere	 av	 sertifiseringstjenester.	 Offentliggjøring	 av	 de	
maskinlesbare versjonene av pålitelighetslistene vil 
gjøre det enklere å bruke dem, fordi det gir mulighet for 
automatisert behandling, hvilket vil føre til at de brukes 
mer i forbindelse med offentlige elektroniske tjenester.

4) For å lette tilgangen til sine pålitelighetslister bør 
medlemsstatene gi Kommisjonen opplysninger om 
listenes plassering og beskyttelse. Kommisjonen bør stille 
disse opplysningene til rådighet for øvrige medlemsstater 
på en sikker måte.

5) Det bør tas hensyn til resultatene av de praktiske testene 
av medlemsstatenes pålitelighetslister for å muliggjøre 
automatisert bruk av listene og lette tilgangen til dem.

6) Vedtak 2009/767/EF bør derfor endres.

7) For at medlemsstatene skal få mulighet til å foreta de 
nødvendige tekniske endringene av sine pålitelighetslister, 
bør denne beslutning få anvendelse fra 1. desember 2010.

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Endring av vedtak 2009/767/EF

I vedtak 2009/767/EF gjøres følgende endringer:

KOMMISJONSBESLUTNING

av 28. juli 2010

om endring av vedtak 2009/767/EF med hensyn til utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av pålitelighetslister over 
ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av medlemsstatene

[meddelt under nummer K(2010) 5063]

(2010/425/EU)(*)

2016/EØS/7/13
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1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre 
pålitelighetslisten både i et menneskelesbart og i et 
maskinlesbart	format,	i	samsvar	med	spesifikasjonene	
fastsatt i vedlegget.»

b) Nytt nr. 2a skal lyde:

«2a. Medlemsstatene skal elektronisk signere 
sin pålitelighetsliste i maskinlesbart format, og 
de skal minst offentliggjøre pålitelighetslisten i 
menneskelesbart format gjennom en sikker kanal for å 
sikre dens autentisitet og integritet.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om følgende:

a) det organet eller de organene som har ansvaret 
for å utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre 
pålitelighetslisten i menneskelesbart og 
maskinlesbart format,

b) hvor pålitelighetslisten i menneskelesbart og 
maskinlesbart format offentliggjøres,

c)	 det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	 for	 å	
opprette den sikre kanalen som pålitelighetslisten 
i menneskelesbart format offentliggjøres gjennom, 
eller, dersom nevnte liste er elektronisk signert, 
det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	 for	 å	
signere den,

d)	 det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	
for elektronisk å signere pålitelighetslisten i 
maskinlesbart format,

e) enhver endring av opplysningene i bokstav a)-d).»

d) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal gjennom en sikker kanal 
til en autentisert nettjener stille til rådighet for alle 
medlemsstater opplysningene nevnt i nr. 3, som er gitt 
av medlemsstatene, både i et menneskelesbart format 
og i et signert maskinlesbart format.»

2.  Vedlegget endres som angitt i vedlegget til denne 
beslutning.

Artikkel 2

Anvendelse

Denne beslutning får anvendelse fra 1. desember 2010.

Artikkel 3

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

 For Kommisjonen

 Michel BARNIER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 2009/767/EF gjøres følgende endringer:

1. I kapittel I gjøres følgende endringer:

a) I annet avsnitt skal første og annet punktum lyde:

	 Disse	spesifikasjonene	bygger	på	spesifikasjonene	og	kravene	angitt	i	ETSI	TS	102	231	v.3.1.2.	Når	det	ikke	er	
angitt	noe	bestemt	krav	i	disse	spesifikasjonene,	SKAL	kravene	fra	ETSI	TS	102	231	v.3.1.2	anvendes	fullt	ut.»

b) Annet avsnitt etter overskriften «TSL tag (punkt 5.2.1)» utgår.

c) Avsnittet etter overskriften «TSL sequence number (punkt 5.3.2)» skal lyde:

 «Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi sekvensnummeret for TSL-en. Det starter fra «1» ved første 
utgivelse av TSL-en, og denne heltallsverdien SKAL økes ved hver etterfølgende utgivelse av TSL-en. Det 
SKAL	IKKE	tilbakestilles	til	«1»	når	«TSL	version	identifier»	nevnt	ovenfor,	økes.»

d) Første avsnitt etter overskriften «TSL type (punkt 5.3.3)» skal lyde:

 «Dette feltet er PÅKREVD og angir type TSL. Det SKAL settes til http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-
EC-TrustedList/TSLType/generic (generisk).»

e) Tredje avsnitt etter overskriften «TSL type (punkt 5.3.3)» skal lyde:

 «URI: (generisk) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic»

f) I annet avsnitt etter overskriften «Scheme operator name (punkt 5.3.4)» skal annet punktum lyde:

 «Det er opp til hver enkelt medlemsstat å utpeke operatøren av ordningen for TSL-gjennomføringen av 
medlemsstatens PL.»

g) Fjerde avsnitt etter overskriften «Scheme operator name (punkt 5.3.4)» skal lyde:

 «Den navngitte operatøren av ordningen (punkt 5.3.4) er enheten som skal signere TSL.»

h) Fjerde strekpunkt etter overskriften «Scheme name (punkt 5.3.6)» skal lyde:

««EN_name_value»	=	statuslisten	for	kontroll/akkreditering	for	sertifiseringstjenester	fra	ytere	av	
sertifiseringstjenester	som	er	under	kontroll/akkreditert	av	den	aktuelle	medlemsstaten,	for	overholdelse	av	de	
relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF og dets gjennomføring i den refererte medlemsstatens 
lovgivning.»

i)	 Første	avsnitt	etter	overskriften	«Service	type	identifier	(punkt	5.5.1)»	skal	lyde:

	 «Dette	feltet	er	PÅKREVD	og	SKAL	angi	identifikatoren	for	tjenestetypen	i	samsvar	med	typen	for	disse	TSL-
spesifikasjonene	(dvs.	«/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic»).»

j) Femte strekpunkt etter overskriften «Service current status (punkt 5.5.4)» skal lyde:

«— Akkreditert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited)»

k) Niende strekpunkt etter overskriften «Service current status (punkt 5.5.4)» skal lyde:

«— Kontroll av tjeneste under opphør:	Den	tjenesten	som	er	identifisert	i	«Service	digital	identity»	
(punkt	5.5.3),	og	som	ytes	av	CSP-en	som	er	identifisert	i	«TSP	name»	(punkt	5.4.1),	er	for	øyeblikket	under	
opphør, men er fortsatt under kontroll til kontrollen er opphørt eller tilbakekalt. Dersom en annen juridisk 
person	enn	den	som	er	identifisert	i	«TSP	name»,	har	overtatt	ansvaret	for	å	sikre	denne	opphørsfasen,	SKAL	
identiteten	til	denne	nye	juridiske	personen	eller	reserven	(reserve-CSP)	angis	i	«Scheme	service	definition	
URI» (punkt 5.5.6) og i utvidelsen «TakenOverBy» (punkt L.3.2) i tjenesteposten.»
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l) Femte avsnitt etter overskriften «Service information extensions (punkt 5.5.9)» skal lyde:

	 «I	forbindelse	med	en	XML-gjennomføring	skal	det	spesifikke	innholdet	i	slike	ytterligere	opplysninger	kodes	
ved	hjelp	av	xsd-filene	angitt	i	vedlegg	C	til	ETSI	TS	102	231.»

m) Delen med overskriften «Service digital identity (punkt 5.6.3)» skal lyde:

 « S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  ( p u n k t  5 . 6 . 3 )

	 Dette	feltet	er	PÅKREVD	og	SKAL	angi	minst	én	forekomst	av	den	digitale	identifikatoren	(dvs.	sertifikatet	
X.509v3) som er angitt i «TSP Service Information — Service digital identity» (punkt 5.5.3), i det formatet og 
med	den	betydningen	som	er	definert	i	ETSI	TS	102	231,	punkt	5.5.3.

	 Merknad:	For	hver	X.509v3-sertifikatverdi	som	brukes	som	«Sdi»-verdi	i	punkt	5.5.3	for	en	tjeneste,	skal	det	i	
en pålitelighetsliste være bare én tjenestepost for hver «Sti:Sie/additionalServiceInformation»-verdi. De «Sdi»-
opplysningene (punkt 5.6.3) som brukes i «service approval history information» knyttet til en tjenestepost, 
og de «Sdi»-opplysningene (punkt 5.5.3) som brukes i denne tjenesteposten, MÅ henvise til samme X.509v3-
sertifikatverdi.	Når	en	 listeført	 tjeneste	endrer	sin	«Sdi»	(dvs.	 fornyelse	eller	nøkkelendring	av	et	X.509v3-
sertifikat	for	f.eks.	en	CA/PKC	eller	CA/QC)	eller	oppretter	en	ny	«Sdi»	for	en	slik	tjeneste,	selv	med	identiske	
verdier	for	de	tilknyttede	«Sti»,	«Sn»	og	[«Sie»],	betyr	det	at	operatøren	av	ordningen	MÅ	opprette	en	annen	
tjenestepost enn den tidligere posten.»

n) Delen med overskriften «Signed TSL» skal lyde:

 «Signed TSL

 Den menneskelesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som er opprettet i henhold til disse 
spesifikasjonene,	særlig	kapittel	IV,	BØR	signeres	av	«Scheme	operator	name»	(punkt	5.3.4)	for	å	sikre	dens	
gyldighet og integritet(*). Formatet på signaturen BØR være PAdES del 3 (ETSI TS 102 778-3(**)), men KAN 
være PAdES del 2 (ETSI TS 102 778-2(***)) innenfor rammen av den særskilte modellen for pålitelighetslister 
som	er	fastsatt	ved	offentliggjøringen	av	de	sertifikatene	som	brukes	for	å	signere	pålitelighetslistene.

 Den maskinlesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som er opprettet i henhold til disse 
spesifikasjonene,	 SKAL	 signeres	 av	 «Scheme	 operator	 name»	 (punkt	 5.3.4)	 for	 å	 sikre	 dens	 gyldighet	 og	
integritet. Formatet på den maskinlesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som opprettes i henhold 
til	disse	spesifikasjonene,	SKAL	være	XML	og	SKAL	være	i	samsvar	med	spesifikasjonene	angitt	i	vedlegg	B	
og C til ETSI TS 102 231.

	 Formatet	 på	 signaturen	 SKAL	 være	 XAdES	 BES	 eller	 EPES,	 som	 definert	 i	 spesifikasjonene	 for	 XML-
gjennomføringer i ETSI TS 101 903. Slike gjennomføringer av elektroniske signaturer SKAL oppfylle kravene 
fastsatt i vedlegg B til ETSI TS 102 231(****). Ytterligere generelle krav med hensyn til denne signaturen er 
angitt i avsnittene nedenfor.

______

(*) Dersom den menneskelesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten ikke er signert, MÅ dens gyldighet og 
integritet garanteres gjennom en egnet kommunikasjonskanal med et tilsvarende sikkerhetsnivå. Bruk av TLS (IETF 
RFC 5246: «The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2») anbefales for dette formål, og medlemsstaten 
MÅ	gjøre	fingeravtrykket	av	sertifikatet	for	TLS-kanalen	tilgjengelig	utenfor	båndet	for	TSL-brukerne.

(**)	 ETSI	TS	102	778-3	—	Electronic	Signatures	and	Infrastructures	(ESI):	PDF	Advanced	Electronic	Signature	Profiles;	
Part	3:	PAdES	Enhanced	—	PAdES-BES	and	PAdES-EPES	Profiles.

(***)	 ETSI	TS	102	778-2	—	Electronic	Signatures	and	Infrastructures	(ESI):	PDF	Advanced	Electronic	Signature	Profiles;	
Part	2:	PAdES	Basic	—	Profile	based	on	ISO	32000-1.

(****)	 Det	er	obligatorisk	å	beskytte	den	operatøren	av	ordningen	som	signerer	sertifikatet	med	signaturen,	på	en	av	måtene	
angitt	i	ETSI	TS	101	903,	og	ds:keyInfo	bør	eventuelt	inneholde	den	relevante	sertifikatkjeden.»

o)	 Annet	avsnitt	etter	overskriften	«Scheme	identification	(punkt	5.7.2)»	skal	lyde:

	 «I	 forbindelse	med	disse	 spesifikasjonene	SKAL	den	 tildelte	 referansen	omfatte	«TSL	 type»	 (punkt	5.3.3),	
«Scheme	name»	(punkt	5.3.6)	og	verdien	av	utvidelsen	SubjectKeyIdentifier	for	sertifikatet	som	operatøren	av	
ordningen bruker til å signere TSL-en elektronisk.»

p) Annet avsnitt etter overskriften «additionalServiceInformation Extension (punkt 5.8.2)» skal lyde: 
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 «Fjerning av referanser i URI-en BØR gi menneskelesbare opplysninger (minst på engelsk og eventuelt på 
ett	 eller	flere	nasjonale	 språk)	 som	anses	 som	hensiktsmessige	og	 tilstrekkelige	 til	 at	 en	avhengig	part	kan	
forstå utvidelsen, særlig med hensyn til å forklare betydningen av de gitte URI-ene, og der det angis de mulige 
verdiene for serviceInformation samt betydningen av hver verdi.»

q)	 Delen	med	overskriften	«Qualifications	Extension	(punkt	L.3.1)»	skal	lyde:

« Q u a l i f i c a t i o n S  e x t e n S i o n  ( p u n k t  l . 3 . 1 )

Beskrivelse: Dette feltet er VALGFRITT, men SKAL forekomme når bruken av det er PÅKREVD, f.eks. for 
RootCA/QC- eller CA/QC-tjenester, og når

–	 de	opplysningene	som	gis	 i	«Service	digital	 identity»,	 ikke	er	 tilstrekkelige	til	entydig	å	 identifisere	de	
kvalifiserte	sertifikatene	som	er	utstedt	av	denne	tjenesten,

–	 de	opplysningene	som	forekommer	i	de	tilknyttede	kvalifiserte	sertifikatene,	ikke	muliggjør	maskinlesbar	
identifikasjon	av	hvorvidt	QC-et	støttes	av	et	SSCD	eller	ikke.

Når	den	brukes,	MÅ	denne	VALGFRIE	utvidelsen	brukes	bare	i	det	feltet	som	er	definert	i	«Service	
information	extension»	(punkt	5.5.9),	og	den	SKAL	være	i	samsvar	med	spesifikasjonene	fastsatt	i	
vedlegg L.3.1 til ETSI TS 102 231.»

r)	 Etter	delen	med	overskriften	«Qualifications	Extension	(punkt	L.3.1)»	skal	ny	del	lyde:

 «ta k e nov e rBy ex t e n S i o n (punkt l.3.2)

Beskrivelse: Denne utvidelsen er VALGFRI, men SKAL forekomme når en tjeneste som tidligere var under 
en CSPs rettslige ansvar, overtas av en annen TSP, og når den har som formål formelt å angi det rettslige 
ansvaret	for	en	tjeneste	og	gjøre	verifiseringsprogramvaren	i	stand	til	å	vise	brukeren	juridiske	opplysninger.	
Opplysningene som gis i denne utvidelsen, SKAL være i samsvar med den tilknyttede bruken av punkt 5.5.6 
og	med	spesifikasjonene	i	vedlegg	L.3.2	til	ETSI	TS	102	231.»

2. Kapittel II skal lyde:

«kapittel ii

Når medlemsstatene oppretter sine pålitelighetslister, skal de bruke

språkkoder med små bokstaver og landkoder med store bokstaver,

språkkoder og landkoder i henhold til tabellen nedenfor.

Når	det	finnes	latinske	bokstaver	(med	tilhørende	språkkode),	tilføyes	en	translitterasjon	til	latinske	bokstaver	med	
den tilhørende språkkoden, som angitt i tabellen nedenfor.

Kortnavn
(kildespråk)

Kortnavn
(engelsk) Landkode Språkkode Merknader

Trans lit-
tera sjon 

til latinske 
bokstaver

Belgique/België Belgium BE nl, fr, de

България	(*) Bulgaria BG bg bg-Latn

Česká	republika Czech Republic CZ cs

Danmark Denmark DK da

Deutschland Germany DE de

Eesti Estonia EE et

Éire/Ireland Ireland IE ga, en

Ελλάδα	(*) Greece EL el Landkode anbefalt av EU el-Latn

España Spain ES es også katalansk (ca), 
baskisk (eu), galisisk (gl)

France France FR fr

Italia Italy IT it

Κύπρος/Kıbrıs	(*) Cyprus CY el, tr el-Latn

Latvija Latvia LV lv
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Kortnavn
(kildespråk)

Kortnavn
(engelsk) Landkode Språkkode Merknader

Trans lit-
tera sjon 

til latinske 
bokstaver

Lietuva Lithuania LT lt

Luxembourg Luxembourg LU fr, de, lb

Magyarország Hungary HU hu

Malta Malta MT mt, en

Nederland Netherlands NL nl

Österreich Austria AT de

Polska Poland PL pl

Portugal Portugal PT pt

România Romania RO ro

Slovenija Slovenia SI sl

Slovensko Slovakia SK sk

Suomi/Finland Finland FI fi,	sv

Sverige Sweden SE sv

United Kingdom United 
Kingdom

UK en Landkode anbefalt av EU

Ísland Iceland IS is

Liechtenstein Liechtenstein LI de

Norge/Noreg Norway NO no, nb, nn

(*)	 Translitterasjon	til	latinske	bokstaver:	България	=	Bulgaria;	Ελλάδα	=	Elláda;	Κύπρος	=	Kýpros.

3. Kapittel III utgår.

4.  I kapittel IV innsettes følgende strekpunkt etter den innledende teksten «Innholdet i det PDF/A-baserte HR-formatet 
av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten BØR oppfylle følgende krav:»:

«—  tittelen på pålitelighetslistene i menneskelesbart format skal bestå av en sammenkjeding av følgende elementer:

–	 bilde	av	medlemsstatens	nasjonale	flagg	(valgfritt),

– mellomrom,

– statsnavn i kortform på kildespråket eller kildespråkene (som angitt i første kolonne i tabellen i kapittel II),

– mellomrom,

– «(»,

– statsnavn i kortform på engelsk (som angitt i annen kolonne i tabellen i kapittel II),

– «):» som avsluttende parentes og skilletegn,

– mellomrom,

– «Trusted List»,

– logoen til operatøren av ordningen i medlemsstaten (valgfritt).»

____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig 
artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 
om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Felles-
skapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi(2) 
ble de tekniske vilkårene for radioutstyr som bruker 
ultrabredbåndsteknologi, harmonisert i Fellesskapet, slik 
at radiospektrum blir tilgjengelig i hele Det europeiske 
fellesskap på harmoniserte vilkår, hindringene for 
innføring av ultrabredbåndsteknologi fjernes, og et 
virkelig felles marked for slike systemer skapes, med de 
stordriftsfordelene og de fordelene for forbrukerne som 
dette medfører.

2) Den raske utviklingen på det tekniske området og i bruken 
av radiospektrum bør på behørig måte avspeiles i reglene 
for ultrabredbåndsteknologien, slik at det europeiske 
samfunn kan dra nytte av nye og nyskapende anvendelser 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2009, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, au-
diovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 8.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) EUT L 55 av 23.2.2007, s. 33.

av denne teknologien, samtidig som det bør sikres at 
dette ikke får negative følger for andre spektrumbrukere. 
Vedtak 2007/131/EF bør derfor endres.

3) Derfor har Kommisjonen i samsvar med vedtak 
nr. 676/2002/EF gitt Den europeiske post- og tele-
konferanse (CEPT) ytterligere mandater til å gjennomføre 
ytterligere undersøkelser av ultrabredbåndsteknologiens 
kompatibilitet med radiokommunikasjonstjenester.

4) I rapportene som CEPT framla innenfor rammen av disse 
mandatene, ble Kommisjonen rådet til å endre en rekke 
tekniske aspekter i vedtak 2007/131/EF.

5) Ved de ytterligere undersøkelsene som CEPT foretok, 
ble det avklart under hvilke tekniske vilkår bestemte 
interferensreduserende teknikker, blant annet «detect and 
avoid» (DAA) og «low duty cycle» (LDC), gjør det mulig 
å bruke ultrabredbåndsutstyr med høyere sendeeffekt 
samtidig som det gis et vern tilsvarende de eksisterende 
allmenne grenseverdiene for ultrabredbånd.

6) CEPTs undersøkelser viste også at ultrabredbåndsutstyr 
kan brukes i motorvogner og jernbanekjøretøyer under 
strengere vilkår enn de allmenne grenseverdiene. Disse 
vilkårene kan lempes på dersom det i disse kjøretøyene 
brukes interferensreduserende teknikker som nevnt 
ovenfor.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. april 2009

om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet  
for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi

[meddelt under nummer K(2009) 2787]

(2009/343/EF)(*)

2016/EØS/7/14



4.2.2016 Nr. 7/71EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7) Avbildingssystemer for byggematerialanalyse (BMA) kan 
gis en rekke nyskapende anvendelser innenfor påvisning 
og avbilding av rør, ledninger og andre gjenstander 
i veggene i bolighus og næringsbygninger. Det bør 
fastsettes felles vilkår for spektrumtilgang for BMA-utstyr 
for å bistå foretak som ved hjelp av disse anvendelsene 
ønsker å tilby fagtjenester i hele Fellesskapet.

8) CEPT har underrettet Kommisjonen om at det kan innføres 
mindre strenge vilkår for BMA-systemer enn de allmenne 
grenseverdiene, ettersom deres virkemåte kombinert med 
deres svært lave utbredelse og bruksgrad ytterligere 
reduserer sannsynligheten for skadelig interferens med 
radiokommunikasjonstjenester.

9) Ved de tekniske undersøkelsene av BMA-anvendelser 
som CEPT har gjennomført innenfor rammen av 
Kommisjonens mandater, har det vært antatt at de 
skal brukes i konstruksjoner som er tilstrekkelig 
tette og tykke til å absorbere størstedelen av de 
signalene som avbildingssystemet sender ut. Disse 
kompatibilitetsundersøkelsene bygger blant annet på den 
formodningen at BMA-utstyret slutter å sende innen ti 
sekunder etter at normal drift er avbrutt. Dessuten, selv 
om BMA-innretninger kan selges som forbruksvarer, er 
det i undersøkelser av den samlede interferensen gått ut 
fra en tetthet på høyst 6,7 BMA-innretninger per km2.

10) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/
EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og 
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1) (direktivet 
om radio- og teleterminalutstyr) har Kommisjonen gitt 
de europeiske standardiseringsorganisasjonene mandat 
(M/329 og M/407) til å utarbeide harmoniserte standarder 
for de ultrabredbåndsanvendelsene som skal godkjennes 
i henhold til direktivet, og som fører til en formodning 
om samsvar med direktivets krav. Innenfor rammen av 
mandat M/329 og M/407 fra Kommisjonen har ETSI 
utarbeidet den harmoniserte standarden EN 302 065 
for allment ultrabredbåndsutstyr, den harmoniserte 
standarden EN 302 500 for ultrabredbåndsutstyr til 
posisjonsbestemmelse og den harmoniserte standarden 
EN 302 435 for BMA-utstyr.

11) Disse harmoniserte standardene inneholder en detaljert 
beskrivelse av henholdsvis hvordan utstyr som brukes i

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.

 de frekvensbåndene som tildeles ved dette vedtak, skal 
fungere, og hvordan det kan prøves om utstyret overholder 
de grenseverdiene som er fastsatt i standardene.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2007/131/EF gjøres følgende endringer:

1. Vedlegget til vedtak 2007/131/EF erstattes med vedlegget 
til dette vedtak.

2. I artikkel 2 skal nytt nr. 10 og 11 lyde:

«10. «byggematerialanalyse (BMA)» bruk av en føler 
som registrerer forstyrrelser i det elektromagnetiske 
feltet, og som er konstruert for å påvise gjenstander 
inne i en bygningskonstruksjon eller for å bestemme 
et byggemateriales fysiske egenskaper,

11. «utstråles i luften» de deler av signalet som sendes ut 
ved bestemte anvendelser av ultrabredbåndsteknologi, 
og som ikke absorberes av utstyrets skjerming eller 
av materialet som undersøkes.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 30. juni 2009.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. april 2009.

 For Kommisjonen

 Viviane REDING

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG

HøYESTE EIRP-TETTHET OG EGNEDE INTERFERENSREDUSERENDE TEkNIkkER

1.  ALLMENN BRUK AV ULTRABREDBÅND

1.1. Høyeste EIRP-tetthet

Frekvensområde

(GHz)

Høyeste gjennomsnittlige EIRP-tetthet

(dBm/MHz)

Toppverdi for EIRP-tetthet

(dBm/50MHz)

Under 1,6 –90,0 –50,0

1,6–2,7 –85,0 –45,0

2,7–3,4 –70,0 –36,0

3,4–3,8 –80,0 –40,0

3,8–4,2 –70,0 –30,0

4,2–4,8 –41,3

(t.o.m. 31. desember 2010)

0,0

(t.o.m. 31. desember 2010)

–70,0

(etter 31. desember 2010)

–30,0

(etter 31. desember 2010)

4,8–6,0 –70,0 –30,0

6,0–8,5 –41,3 0,0

8,5–10,6 –65,0 –25,0

Over 10,6 –85,0 –45,0

1.2. Egnede interferensreduserende teknikker

 Det tillates også at utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, bruker radiospekteret med høyere EIRP-
grenseverdier enn dem som er angitt i tabellen i nr. 1.1, når det brukes ytterligere interferensreduserende 
teknikker som beskrevet i de relevante harmoniserte standardene vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/EF, eller 
andre interferensreduserende teknikker, forutsatt at disse gir et vern som minst tilsvarer grenseverdiene angitt i 
tabellen i nr. 1.1. Følgende interferensreduserende teknikker antas å gi slikt vern:

1.2.1. Interferensreduksjon ved hjelp av «low duty cycle» (LDC)

 En høyeste gjennomsnittlig EIRP-tetthet på –41,3 dBm/MHz og en toppverdi for EIRP-tetthet på 0 dBm 
ved 50 MHz tillates i frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz, forutsatt at driftsperioden begrenses slik at den samlede 
varigheten av alle sendte signaler utgjør mindre enn 5 % av hvert sekund og mindre enn 0,5 % av hver time, og 
forutsatt at varigheten av hvert sendte signal er høyst fem millisekunder («low duty cycle»).

1.2.2. Interferensreduksjon ved hjelp av «detect and avoid» (DAA)

 En høyeste gjennomsnittlig EIRP-tetthet på –41,3 dBm/MHz og en toppverdi for EIRP-tetthet på 0 dBm ved 
50 MHz tillates i frekvensbåndene 3,1–4,8 GHz og 8,5–9,0 GHz, forutsatt at teknikken «detect and avoid» 
(DAA) for interferensreduksjon brukes, som beskrevet i de relevante harmoniserte standardene vedtatt i 
henhold til direktiv 1999/5/EF.

1.3. Bruk av utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, i motorvogner og jernbanekjøretøyer

 Som unntak fra artikkel 3 i dette vedtak tillates også bruk av ultrabredbåndsutstyr i motorvogner og 
jernbanekjøretøyer dersom utstyret oppfyller vilkårene nedenfor.
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1.3.1. Høyeste EIRP-tetthet ved bruk av ultrabredbåndsteknologi i motorvogner og jernbanekjøretøyer

 Det tillates at utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, som brukes i motorvogner og jernbanekjøretøyer, 
bruker radiospekteret med de EIRP-grenseverdiene som er angitt i nr. 1.1, forutsatt at følgende vilkår oppfylles 
i frekvensbåndene 4,2–4,8 GHz og 6,0–8,5 GHz:

Frekvensområde

(GHz)

Høyeste gjennomsnittlige EIRP-tetthet

(dBm/MHz)

4,2–4,8 t.o.m. 31. desember 2010 –41,3

forutsatt at det brukes teknikker for reduksjon av 
samlet interferens med en ytelse som minst tilsvarer 
teknikkene beskrevet i de harmoniserte standardene 
vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/EF. Disse krever 
en sendereffektstyring (TPC) som gir en demping på 
minst 12 dB.

–53,3 (i øvrige tilfeller)

etter 31. desember 2010 –70,0

6,0–8,5 –41,3

forutsatt at det brukes teknikker for reduksjon av 
samlet interferens med en ytelse som minst tilsvarer 
teknikkene beskrevet i de harmoniserte standardene 
vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/EF. Disse krever 
en sendereffektstyring (TPC) som gir en demping på 
minst 12 dB.

–53,3 (i øvrige tilfeller)

1.3.2. Egnede interferensreduserende teknikker i motorvogner og jernbanekjøretøyer

 Det tillates også at utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, brukes i motorvogner og jernbanekjøretøyer med 
andre EIRP-grenseverdier enn dem som er angitt i nr. 1.3.1, når det brukes ytterligere interferensreduserende 
teknikker som beskrevet i de relevante harmoniserte standardene vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/EF, eller 
andre interferensreduserende teknikker, forutsatt at disse gir et vern som minst tilsvarer grenseverdiene angitt i 
tabellene ovenfor. Følgende interferensreduserende teknikker antas å gi slikt vern:

1.3.2.1. Interferensreduksjon ved hjelp av «low duty cycle» (LDC)

 Dersom teknikken for interferensreduksjon LDC brukes i frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz som beskrevet i 
nr. 1.2.1, tillates det at utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, brukes i motorvogner og jernbanekjøretøyer 
med de samme EIRP-grenseverdiene som er angitt i nr. 1.2.1. I de øvrige frekvensområdene gjelder EIRP-
grenseverdiene angitt i nr. 1.1.

1.3.2.2. Interferensreduksjon ved hjelp av «detect and avoid» (DAA)

 Dersom den interferensreduserende teknikken DAA brukes i frekvensbåndene 3,1–4,8 GHz og 8,5–9,0 GHz, 
tillates det at utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, brukes i motorvogner og jernbanekjøretøyer med en 
EIRP-grenseverdi på –41,3 dBm/MHz, forutsatt at det brukes interferensreduserende teknikker med en ytelse 
som minst tilsvarer teknikkene beskrevet i de harmoniserte standardene vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/
EF. Disse krever en sendereffektstyring (TPC) som gir en demping på minst 12 dB. I øvrige tilfeller gjelder en 
EIRP-grenseverdi på –53,3 dBm/MHz.

2.  SÆRSKILT BRUK AV ULTRABREDBÅND

 Signaler som utstråles i luften og ikke overskrider grenseverdiene i tabellen nedenfor, skal tillates.

2.1.  Byggematerialanalyse (BMA)

Frekvensområde

(MHz)

Høyeste gjennomsnittlige EIRP-tetthet

(dBm/MHz)

Toppverdi for EIRP-tetthet

(dBm/50 MHz)

Under 1 730 –85 –45

1 730–2 200 –65 –25
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2 200–2 500 –50 –10

2 500–2 690 –65 –25

2 690–2 700 –55 –15

2 700–3 400 –82 –42

3 400–4 800 –50 –10

4 800–5 000 –55 –15

5 000–8 000 –50 –10

8 000–8 500 –70 –30

Over 8 500 –85 –45

 Det tillates at BMA-utstyr som bruker interferensreduserende teknikker med en ytelse som minst tilsvarer 
teknikkene beskrevet i de relevante harmoniserte standardene vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/EF, brukes 
i frekvensområdet 1,215–1,73 GHz med en høyeste gjennomsnittlig EIRP-tetthet på –70 dBm/MHz, og i 
frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 2,7–3,4 GHz med en høyeste gjennomsnittlig EIRP-tetthet på –50 dBm/
MHz, forutsatt at det oppnås et vern som minst tilsvarer grenseverdiene i tabellen ovenfor.

 For å verne radioastronomitjenester skal den samlede utstrålte effekttettheten i frekvensområdene 2,69–
2,70 GHz og 4,8–5 GHz være under –65 dBm/MHz, som beskrevet i de relevante harmoniserte standardene 
vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/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 rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig 
artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) harmoniseres de 
tekniske vilkårene for bruk av radiospektrum for en lang 
rekke kortdistanseutstyr, herunder alarmer, utstyr til lokal 
kommunikasjon, døråpnere og medisinske implantater. 
Kortdistanseutstyr er typiske massemarkedsprodukter 
og/eller bærbare produkter som det er enkelt å ta med 
seg og bruke på tvers av landegrensene. Forskjeller i 
vilkår for spektrumtilgang hindrer fritt varebytte, øker 
produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig 
interferens med andre radioanvendelser og -tjenester.

2) Ved kommisjonsvedtak 2008/432/EF(3) ble de 
harmoniserte tekniske vilkårene for kortdistanseutstyr i 
vedtak 2006/771/EF endret ved at vedlegget til sistnevnte 
vedtak ble erstattet.

3) På grunn av de raske endringene i teknologien og de 
samfunnsmessige behovene kan det imidlertid dukke 
opp nye anvendelser av kortdistanseutstyr som vil 
kreve regelmessige ajourføringer av vilkårene for 
spektrumharmonisering.

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF 
gav Kommisjonen 5. juli 2006 Den europeiske post- og 
telekonferanse (CEPT) et permanent mandat(4) til å 
ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt med den 
teknologiske og markedsmessige utviklingen på området 
kortdistanseutstyr.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 14.5.2009, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, au-
diovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 8.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) EUT L 312 av 11.11.2006, s. 66.
(3) EUT L 151 av 11.6.2008, s. 49.
(4) Permanent mandat til CEPT til årlig å ajourføre det tekniske vedlegget til 

kommisjonsvedtaket om teknisk harmonisering av radiospektrum for bruk 
av kortdistanseutstyr (5. juli 2006).

5) I sin rapport(5) av november 2008, framlagt i henhold til 
nevnte mandat, anbefalte CEPT Kommisjonen å endre en 
rekke tekniske aspekter i vedlegget til vedtak 2006/771/
EF.

6) Vedtak 2006/771/EF bør derfor endres.

7) Utstyr som anvendes på de vilkår som er fastsatt i dette 
vedtak, skal også være i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr 
og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av 
utstyrets samsvar(6) for å utnytte radiospektret effektivt 
og unngå skadelig interferens, og dette skal påvises enten 
ved å oppfylle harmoniserte standarder eller ved hjelp av 
alternative framgangsmåter for samsvarsvurdering.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2006/771/EF erstattes med vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2009.

 For Kommisjonen

 Viviane REDING

 Medlem av Kommisjonen

(5) CEPT-rapport 26, RSCOM 08-88.
(6) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. mai 2009

om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr

[meddelt under nummer K(2009) 3710]

(2009/381/EF)(*)

2016/EØS/7/15
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Harmoniserte frekvensbånd og tekniske parametrer for kortdistanseutstyr

Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Uspesifisert	
kortdistanse-
utstyr(4)

6 765–6 795 kHz 42	dBμA/m	ved	10	
meter

1. oktober 2008

13,553–13,567 MHz 42	dBμA/m	ved	10	
meter

1. oktober 2008

26,957–27,283 MHz 10 mW effektiv 
utstrålt effekt 
(ERP), som tilsvarer 
42	dBμA/m	ved	10	
meter

Gjelder ikke 
videoanvendelser.

1. juni 2007

40,660–40,700 MHz 10 mW ERP Gjelder ikke 
videoanvendelser.

1. juni 2007

433,050–434,040(5) MHz 1 mW ERP

og –13 dBm/10 kHz 
effekttetthet for 
båndbredde-
modulasjon over 
250 kHz

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

10 mW ERP Sendetid(6): 10 % Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. juni 2007

434,040–434,790(5) MHz 1 mW ERP og 
–13 dBm/10 kHz 
effekttetthet for 
båndbredde-
modulasjon over 
250 kHz

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

10 mW ERP Sendetid(6): 10 % Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. juni 2007

Sendetid(6): 100 % ved 
kanalavstand opptil 
25 kHz.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

863,000–868,000 MHz 25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008
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Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Uspesifisert	
kortdistanse-
utstyr(4)

(forts.)

868,000–868,600(5) MHz 25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 1 %.

Gjelder ikke 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

868,700–869,200(5) MHz 25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008



Nr. 7/78 4.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Uspesifisert	
kortdistanse-
utstyr(4)

(forts.)

869,400–869,650(5) MHz 500 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 10 %.

Kanalavstand skal være 
25 kHz, med mindre 
hele båndet brukes 
som en enkelt kanal for 
høyhastighets overføring av 
data.

Gjelder ikke 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

869,700–870,000(5) MHz 5 mW ERP Taleanvendelser tillatt 
med avanserte interferens-
reduksjonsteknikker.

Gjelder ikke lyd- og 
videoanvendelser.

1. juni 2007

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF. Som 
alternativ kan det benyttes 
en sendetid(6) på 0,1 %.

Gjelder ikke lyd- og 
stemmesignaler og 
videoanvendelser.

1. oktober 2008

2 400–2 483,5 MHz 10 mW ekvivalent 
isotrop utstrålt 
effekt (EIRP)

1. juni 2007

5 725–5 875 MHz 25 mW EIRP 1. juni 2007

24,150–24,250 GHz 100 mW EIRP 1. oktober 2008

61,0–61,5 GHz 100 mW EIRP 1. oktober 2008
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Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Bredbånd-
systemer for 
dataoverføring

2 400–2 483,5 MHz 100 mW EIRP og 
100 mW/100 kHz 
EIRP-tetthet 
når det brukes 
modulasjon med 
frekvenshopping, 
og 10 mW/MHz 
EIRP-tetthet når det 
brukes andre typer 
modulasjon.

Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til direktiv 
1999/5/EF.

1. november 2009

57,0–66,0(5) GHz 40 dBm EIRP 
og 13 dBm/MHz 
EIRP-tetthet

Gjelder ikke 
utendørsanvendelser.

1. november 2009

25 dBm EIRP 
og –2 dBm/MHz 
EIRP-tetthet

Gjelder ikke faste 
anlegg utendørs.

1. november 2009

Alarmanlegg 868,600–868,700 MHz 10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz
Hele båndet kan også 
brukes som en enkelt 
kanal for høyhastighets-
overføring av data.
Sendetid(6): 1,0 %

1. oktober 2008

869,250–869,300 MHz 10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz
Sendetid(6): 0,1 %

1. juni 2007

869,300–869,400 MHz 10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz
Sendetid(6): 1,0 %

1. oktober 2008

869,650–869,700 MHz 25 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz
Sendetid(6): 10 %

1. juni 2007

Trygghets-
alarmer(7)

869,200–869,250 MHz 10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz
Sendetid(6): 0,1 %

1. juni 2007

Induktive 
anvendelser(8)

20,050–59,750 kHz 72	dBμA/m	ved	10	
meter

1. juni 2007

59,750–60,250 kHz 42	dBμA/m	ved	10	
meter

1. juni 2007

60,250–70,000 kHz 69	dBμA/m	ved	10	
meter

1. juni 2007

70–119 kHz 42	dBμA/m	ved	10	
meter

1. juni 2007

119–127 kHz 66	dBμA/m	ved	10	
meter

1. juni 2007
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Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Induktive 
anvendelser(8)

(forts.)

127–140 kHz 42	dBμA/m	ved	10	
meter

1. oktober 2008

140–148,5 kHz 37,7	dBμA/m	ved	
10 meter

1. oktober 2008

148,5–5 000 kHz

For båndene nevnt 
nedenfor gjelder høyere 
feltstyrke og ytterligere 
bruksrestriksjoner.

–15	dBμA/m	ved	
10 meter i enhver 
båndbredde på 10 
kHz.

Dessuten er 
samlet feltstyrke 
–5	dBμA/m	ved	
10 m for systemer 
som benytter 
båndbredder over 
10 kHz.

1. oktober 2008

400–600 kHz –8	dBμA/m	ved	10	
meter

Dette settet med 
bruksvilkår gjelder 
bare for RFID(9).

1. oktober 2008

3 155–3 400 kHz 13,5	dBμA/m	ved	
10 meter

1. oktober 2008

5 000–30 000 kHz

For båndene nevnt 
nedenfor gjelder høyere 
feltstyrke og ytterligere 
bruksrestriksjoner.

–20	dBμA/m	ved	
10 meter i enhver 
båndbredde på 10 
kHz.

Dessuten er 
samlet feltstyrke 
–5	dBμA/m	ved	
10 m for systemer 
som benytter 
båndbredder over 
10 kHz.

1. oktober 2008

6 765–6 795 kHz 42	dBμA/m	ved	
10 meter

1. juni 2007

7 400–8 800 kHz 9	dBμA/m	ved	
10 meter

1. oktober 2008

10 200–11 000 kHz 9	dBμA/m	ved	
10 meter

1. oktober 2008

13 553–13 567 kHz 42	dBμA/m	ved	
10 meter

1. juni 2007

60	dBμA/m	ved	
10 meter

Dette settet med 
bruksvilkår gjelder 
bare for RFID(9) og 
EAS(10).

1. oktober 2008

26 957–27 283 kHz 42	dBμA/m	ved	
10 meter

1. oktober 2008
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Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Aktive 
medisinske 
implantater(11)

9–315 kHz 30	dBμA/m	ved	
10 m

Sendetid(6): 10 % 1. oktober 2008

402–405 MHz 25	μW	ERP Kanalavstand: 25 kHz

Enkeltsendere kan 
kombinere tilstøtende 
kanaler for å øke 
båndbredden til opptil 
300 kHz.

Det kan benyttes andre 
teknikker for spektrum-
tilgang og interferens-
reduksjon, herunder 
båndbredder over 300 
kHz, forutsatt at de gir 
minst samme ytelse som 
teknikkene beskrevet i de 
harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til 
direktiv 1999/5/EF for å 
sikre kompatibilitet med 
andre brukere, særlig 
med meteorologiske 
radiosonder.

1. november 2009

Trådløse lyd-
anvendelser(12)

87,5–108,0 MHz 50 nW ERP Kanalavstand opptil 
200 kHz

1. oktober 2008

863–865 MHz 10 mW ERP 1. juni 2007

Radio-
anvendelser 
for måling 
av posisjon, 
hastighet 
og andre 
egenskaper(13)

2 400–2 483,5 MHz 25 mW EIRP 1. november 2009

17,1–17,3 GHz 26 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker 
for spektrumtilgang og 
interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse 
som teknikkene beskrevet i 
de harmoniserte standarder 
vedtatt i henhold til direktiv 
1999/5/EF.

Dette settet med 
bruksvilkår gjelder 
bare for systemer på 
bakken.

1. november 2009

Radar til 
tanknivå-
måling(14)

4,5–7,0 GHz 24 dBm EIRP(15) 1. november 2009

8,5–10,6 GHz 30 dBm EIRP(15) 1. november 2009

24,05–27,0 GHz 43 dBm EIRP(15) 1. november 2009

57,0–64,0 GHz 43 dBm EIRP(15) 1. november 2009

75,0–85,0 GHz 43 dBm EIRP(15) 1. november 2009
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Type 
kortdistanseutstyr Frekvensbånd

Grenseverdi for effekt/
feltstyrke/effekt-

tetthet(1)

Tilleggsparametrer / krav 
til spektrumtilgang og 
interferensreduksjon(2)

Andre 
bruksrestriksjoner(3)

Frist for 
gjennomføring

Styring av 
modeller(16)

26 990–27 000 kHz 100 mW ERP 1. november 2009

2 7040–2 7050 kHz 100 mW ERP 1. november 2009

27 090–27 100 kHz 100 mW ERP 1. november 2009

27 140–27 150 kHz 100 mW ERP 1. november 2009

27 190–27 200 kHz 100 mW ERP 1. november 2009

Radiofrekvens-
identifikasjon	
(RFID)

2 446–2 454 MHz 100 mW EIRP 1. november 2009

(1) Medlemsstatene skal tillate bruk av spektrum opptil den effekten, feltstyrken eller effekttettheten som angis i denne tabellen. I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i vedtak 
2006/771/EF kan de innføre mindre strenge vilkår, dvs. tillate bruk av spektrum med høyere effekt, feltstyrke eller effekttetthet.

(2) Medlemsstatene kan bare innføre disse «tilleggsparametrer / krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon», og kan ikke legge til andre parametrer eller krav til 
spektrumtilgang	og	interferensreduksjon.	Mindre	strenge	vilkår,	som	definert	i	artikkel	3	nr.	3	i	vedtak	2006/771/EF,	innebærer	at	medlemsstatene	kan	utelate	parametrer	
/ krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon i en gitt celle eller tillate høyere verdier.

(3)	 Medlemsstatene	kan	bare	innføre	disse	«andre	bruksrestriksjoner»,	og	kan	ikke	legge	til	flere.	Ettersom	det	kan	innføres	mindre	strenge	vilkår,	som	definert	i	artikkel	3	
nr.	3	i	vedtak	2006/771/EF,	kan	medlemsstatene	utelate	en	eller	flere	av	disse	restriksjonene.

(4) Denne kategorien omfatter alle typer anvendelser som oppfyller de tekniske kravene (vanlige bruksområder er telemetri, fjernstyring, alarmer, vanlig dataoverføring og 
andre lignende anvendelser).

(5) For dette frekvensbåndet skal medlemsstatene tillate alle alternative sett med bruksvilkår.
(6)	 Med	«sendetid»	menes	den	tiden	utstyret	sender	aktivt,	uttrykt	i	prosent	av	en	time.	Mindre	strenge	vilkår,	som	definert	i	artikkel	3	nr.	3	i	vedtak	2006/771/EF,	innebærer	

at medlemsstatene kan tillate en høyere verdi for «sendetid».
(7) Trygghetsalarmer brukes av eldre og funksjonshemmede for å tilkalle hjelp i nødstilfeller.
(8)	 Denne	kategorien	omfatter	f.eks.	startsperrer	for	biler,	utstyr	for	identifikasjon	av	dyr,	personer	eller	varer,	alarmsystemer,	kabelpåvisning,	avfallshåndtering,	trådløs	

lydoverføring, adgangskontroll, avstandssensorer, tyverisikring (herunder radiofrekvens-induktivsystemer), dataoverføring til håndholdte innretninger, trådløse 
styringssystemer og automatisk innkreving av bompenger.

(9)	 Denne	kategorien	omfatter	induktive	anvendelser	for	radiofrekvensidentifikasjon	(RFID).
(10) Denne kategorien omfatter induktive anvendelser for elektronisk vareovervåking (EAS).
(11)	 Denne	 kategorien	 omfatter	 radiodelen	 av	 aktivt	 implanterbart	 medisinsk	 utstyr,	 som	 definert	 i	 rådsdirektiv	 90/385/EØF	 av	 20.	 juni	 1990	 om	 tilnærming	 av	

medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17).
(12) Anvendelser for trådløse lydsystemer, herunder trådløse høyttalere, trådløse hodetelefoner, trådløse hodetelefoner til bærbart utstyr, f.eks. bærbar CD-spiller, 

kassettspiller eller radio, trådløse hodetelefoner til bruk i kjøretøyer, f.eks. sammen med radio, mobiltelefon o.l., og trådløse «øresnegler» til bruk i forbindelse med 
konserter eller andre sceneproduksjoner.

(13) Denne kategorien omfatter anvendelser for å bestemme en gjenstands posisjon, hastighet og/eller andre egenskaper eller for å innhente opplysninger om disse 
parametrene.

(14) Radarer for måling av tanknivå (TLPR) er en særskilt type radioanvendelse for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper som brukes til måling av tanknivå, 
og som monteres i tanker av metall eller armert betong eller i lignende konstruksjoner av materialer som gir tilsvarende demping. Tanken tjener som beholder.

(15) Effektbegrensningen gjelder inne i en lukket tank og tilsvarer en spektraltetthet på –41,3 dBm/MHz EIRP utenfor en 500-liters prøvetank.
(16) Denne kategorien omfatter anvendelser for å styre modeller (hovedsakelig miniatyrmodeller av kjøretøyer) i luften, på land eller på eller under vann.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/
EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1), særleg 
artikkel 10 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 2007/116/EF (2) vert den 
nasjonale nummerserien som byrjar med «116», reservert 
til harmoniserte nummer for harmoniserte tenester 
av sosial verdi. Vedlegget til det nemnde vedtaket 
inneheld ei liste over særskilde nummer innanfor denne 
nummerserien og dei tenestene som kvart nummer er 
reservert for. Denne lista kan verte vedteken i samsvar 
med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 22 nr. 3 
i direktiv 2002/21/EF.

2) Dei to tenestene telefonhjelpteneste for brotsverksoffer 
og teneste for ikkje-akutt medisinsk rådgjeving vert rekna 
som tenester av sosial verdi som kan tildelast harmoniserte 
nummer. Vedtak 2007/116/EF bør difor ajourførast og 
ytterlegare reserverte nummer innførast. Nummeret til 
tenesta for ikkje-akutt medisinsk rådgjeving er ikkje 
meint å skulle kome i staden for 112 eller nasjonale 
naudnummer til bruk i livstrugande situasjonar.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2009, s. 46, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, au-
diovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 10.

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(2) TEU L 49 av 17.2.2007, s. 30.

3) Vedtak 2007/116/EF bør difor endrast.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Kommunikasjonsutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2007/116/EF vert bytt ut med vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for 
å sikre at dei rette nasjonale reguleringsstyresmaktene frå og 
med 15. april 2010 kan tildele dei nummera som er lagde til i 
lista i medhald av dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Viviane REDING

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. november 2009

om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som byrjar med «116»

[meldt under nummeret K(2009) 9425]

(2009/884/EF)(*)

2016/EØS/7/16
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Liste over nummer som er reserverte for harmoniserte tenester av sosial verdi

Nummer Teneste som dette nummeret er reservert for Særlege vilkår som er knytte til retten til å 
nytte dette nummeret

116 000 Namn på tenesta:

Direktelinje for forsvunne barn

Karakteristikk:

Tenesta a) tek i mot oppringingar om forsvunne barn 
og gjev opplysningane vidare til politiet, b) tilbyr råd 
og støtte til dei personane som er ansvarlege for det 
forsvunne barnet, c) støttar etterforskinga.

Tenesta skal alltid vere tilgjengeleg (dvs. 
24 timar i døgnet, sju dagar i veka, i heile 
landet).

116 006 Namn på tenesta:

Telefonhjelpteneste for brotsverksoffer

Karakteristikk:

Denne tenesta gjer det mogleg for brotsverksoffer 
å få psykologisk hjelp i den aktuelle situasjonen, 
få opplysningar om rettane sine og korleis dei kan 
gjere dei gjeldande, og få tilvising til relevante 
organisasjonar. Tenesta gjev opplysningar om a) 
nasjonale framgangsmåtar for politimelding og 
strafferettsleg handsaming, og b) spørsmål som gjeld 
skadebot og forsikring. Tenesta gjev òg hjelp til å 
finne	 andre	 former	 for	 støtte	 som	 er	 relevante	 for	
brotsverksoffer.

Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg 
(dvs. 24 timar i døgnet, sju dagar i veka, 
i heile landet), skal tenesteytaren syte 
for at opplysningar om når tenesta er 
tilgjengeleg, vert offentleggjorde på ein 
lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer 
utanom opningstida, får opplysningar om 
når tenesta vert tilgjengeleg att.

116 111 Namn på tenesta:

Naudtelefonar for barn

Karakteristikk:

Tenesta skal hjelpe barn som treng omsorg og vern og 
setje dei i kontakt med tenester og ressursar. Ho skal 
gje barn høve til å snakke om kva dei uroar seg for og 
om problem som påverkar dei direkte, og til å kontakte 
nokon i ein naudsituasjon.

Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg 
(dvs. 24 timar i døgnet, sju dagar i veka, 
i heile landet), skal tenesteytaren syte 
for at opplysningar om når tenesta er 
tilgjengeleg, vert offentleggjorde på ein 
lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer 
utanom opningstida, får opplysningar om 
når tenesta vert tilgjengeleg att.

116 117 Namn på tenesta:

Teneste for ikkje-akutt medisinsk rådgjeving

Karakteristikk:

Dei som ringjer, vert sette over til ei høveleg medisinsk 
hjelpeteneste etter kva behov dei har, for rådgjeving 
i situasjonar som hastar, men ikkje er livstrugande, 
særleg utanfor normal opningstid, i helgar og på 
offentlege fridagar. Dei som ringjer, får snakke med 
ein kunnig person som kan rådføre seg med andre, 
eller	 som	 koplar	 samtalen	 vidare	 til	 ein	 kvalifisert	
praktiserande lækjar eller klinikar.

Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg 
(dvs. 24 timar i døgnet, sju dagar i veka, 
i heile landet), skal tenesteytaren syte 
for at opplysningar om når tenesta er 
tilgjengeleg, vert offentleggjorde på ein 
lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer 
utanom opningstida, får opplysningar om 
når tenesta vert tilgjengeleg att.

116 123 Namn på tenesta:

Krisetelefonar

Karakteristikk:

Tenesta skal setje den personen som ringjer, i kontakt 
med ein verkeleg person som lyttar utan å dømme. 
Ho skal tilby kjenslemessig støtte til personar som er 
einsame, er i psykisk krise eller har sjølvmordstankar.

Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg 
(dvs. 24 timar i døgnet, sju dagar i veka, 
i heile landet), skal tenesteytaren syte 
for at opplysningar om når tenesta er 
tilgjengeleg, vert offentleggjorde på ein 
lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer 
utanom opningstida, får opplysningar om 
når tenesta vert tilgjengeleg att.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særleg 
artikkel 4 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) i2010-politikken, som utgjer den strategiske ramma 
for det europeiske informasjonssamfunnet(2), 
fremjar ein open og konkurransedyktig digital 
økonomi i Den europeiske unionen, og legg vekt 
på at informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
skal vere ei drivkraft for integrasjon og livskvalitet. 
Utviklinga av ytterlegare kommunikasjonsmiddel kan 
vere til gagn for arbeidsproduktiviteten og veksten i 
mobiltelefonimarknaden.

2) System for mobilsamband til sjøs vert nytta om bord på 
frakte- og passasjerskip som seglar innanfor sjøterritoriet 
til Den europeiske unionen og i internasjonalt farvatn, og 
er ofte av felleseuropeisk eller mellomstatleg karakter. 
Systema for mobilkommunikasjonstenester om bord 
på fartøy (heretter kalla «MCV-tenester») tek sikte 
på å utfylle eksisterande mobilsamband i dei områda 
av sjøterritoriet til medlemsstatane i Den europeiske 
unionen,	 slik	 det	 er	 definert	 i	 Havrettskonvensjonen	 til	
Dei sameinte nasjonane, som ikkje er dekte av jordbaserte 
mobilnett;	 slike	 nett	 er	 omfatta	 av	 kommisjonsvedtak	
2009/766/EF av 16. oktober 2009 om harmonisering av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 20.3.2010, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, au-
diovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 11.

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) KOM(2005) 229, endeleg utgåve av 1. juni 2005.

frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte 
system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske 
kommunikasjonstenester i Fellesskapet(3). Ein samordna 
strategi for å regulere slike MCV-tenester bør medverke 
til å støtte måla for den felles marknaden, og gjeve høve 
til å gjere GSM-tenester meir tilgjengelege innanfor Den 
europeiske unionen.

3) Harmonisering av reglane for bruk av radiospektrum i 
Den europeiske unionen bør gjere det lettare å innføre og 
ta i bruk MCV-tenester i Den europeiske unionen, og det 
viktigaste føremålet er å unngå skadeleg interferens med 
jordbaserte mobilnett og å hindre tilkopling til system 
som leverer MCV-tenester når tilkopling til jordbaserte 
mobilnett er mogleg.

4) Europakommisjonen har i medhald av artikkel 4 nr. 2 i 
vedtak nr. 676/2002/EF gjeve Den europeiske post- og 
telekonferansen (heretter kalla «CEPT») mandat(4) til å 
slå fast kva tekniske og driftsmessige vilkår som krevst 
for å hindre at GSM-system som vert nytta om bord 
på fartøy i frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz på 
sjøterritoriet til medlemsstatane, gjev skadeleg interferens 
med eksisterande jordbaserte mobilnett, òg i område av 
dette sjøterritoriet der tenester vert leverte av slike nett, og 
for å sikre at jordbaserte mobilterminalar ikkje vert kopla 
til eit slikt system når det er i bruk innanfor sjøterritoriet, 
og at eventuelle mobilterminalar ikkje vert hindra i å 
kople seg til jordbaserte nett. Denne avgjerda byggjer på 
dei tekniske granskingane som CEPT har gjennomført i 
medhald av mandatet frå Europakommisjonen, og som er 
lagde fram i rapport 28 frå CEPT(5).

(3) OJ L 274, 20.10.2009, p. 32.TEU L 274 av 20.10.2009, s. 32.
(4) Mandat til CEPT som gjeld mobilkommunikasjonstenester om bord på far-

tøy, 8. juli 2008.
(5) Sluttrapport frå CEPT til Europakommisjonen som svar på EF-mandatet om 

mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV), 1. juli 2009.

KOMMISJONSAVGJERD

av 19. mars 2010

om harmoniserte vilkår for bruk av radiospektrum for mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV-tenester) i 
Den europeiske unionen

[meld under nummeret K(2010) 1644]

(2010/166/EU)(*)

2016/EØS/7/17
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5) Det systemet som leverer MCV-tenester og er vurdert 
i	 rapporten	 frå	 CEPT,	 er	 samansett	 av	 éin	 eller	 fleire	
pikocellebasestasjonar (fartøybasestasjonar) om bord på 
eit fartøy, og gjev tilgang til eit GSM-basisnett gjennom 
eit tilkoplingssamband, til dømes via satellitt, som nyttar 
andre delar av spektrumet enn frekvensbanda 900 MHz 
og 1 800 MHz. Fartøybasestasjonane i eit slikt system gjer 
det mogleg med nettgjesting via GSM-mobilterminalar 
som tilhøyrer passasjerar eller mannskap om bord, ved 
å opprette samband i frekvensbandet GSM-900 og /eller 
GSM-1 800 når fartøyet er i internasjonalt farvatn eller 
i eit område av sjøterritoriet som er utan dekning frå 
jordbaserte mobilnett, eller der dekninga frå slike nett er 
mangelfull.

6) Rapporten frå CEPT konkluderer med at system som 
leverer MCV-tenester, ikkje skal nyttast nærmare enn to 
nautiske mil frå grunnlinja til ein kyststat. I rapporten er 
det ført opp ei rekkje tekniske og driftsmessige vilkår for 
bruken av slike system innanfor sjøterritoriet mellom to 
og tolv nautiske mil frå grunnlinja.

7) Utstyret til MCV-tenester som er omfatta av denne 
avgjerda, høyrer inn under verkeområdet for 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(1). Dersom utstyret er 
i samsvar med dei gjeldande harmoniserte standardane 
for GSM-900 og/eller GSM-1 800 som er nemnde i dette 
direktivet, er det òg rekna for å vere i samsvar med krava 
i direktivet, og omsetning av slikt utstyr kan difor tillatast.

8) Sjølv om Det europeiske standardiseringsinstituttet 
for telekommunikasjonar har utarbeidd harmoniserte 
standardar der det er fastsett tekniske krav som gjer 
det mogleg å bringe GSM-utstyr som er i samsvar med 
desse krava, i omsetning, og sjølv om slikt GSM-utstyr 
kan nyttast i system som leverer MCV-tenester, er det 
likevel naudsynt å fastsetje kva særlege driftsmessige 
verdiar som må oppfyllast av slike system som vert nytta 
på sjøterritoria, for å unngå skadeleg interferens med 
jordbaserte nett.

9) Difor inneheld vedlegget til denne avgjerda alle dei 
tekniske og driftsmessige krava som er førte opp i 
CEPT-rapporten. Desse krava, som ligg innanfor 
områda til dei parametrane i GSM-standardane som 
kan tilpassast, er venta å skulle sikre at system som 
leverer MCV-tenester, kan sameksistere med jordbaserte 
GSM-/UMTS-nett i 900- og 1 800 MHz-banda, og 
med radionavigasjonssystem over kort avstand til bruk 
innanfor luftfart, som nyttar 862–960 MHz-bandet. 

(1) TEF L 91 av 7.4.1999, s. 10.

Desse krava omfattar interferensreduserande teknikkar 
som byggjer på særlege driftsparametrar for GSM-
system, men andre metodar eller andre risikoreduserande 
teknikkar kan nyttast dersom dei gjev eit tilsvarande 
vernenivå.

10) Denne avgjerda kan ikkje reknast for å leggje plikter på 
medlemsstatar som ikkje har sjøterritorium. Dette rører 
likevel ikkje ved den godkjenninga av MCV-tenester 
som ligg utanfor verkeområdet for denne avgjerda, 
som i samsvar med EU-retten kan krevje handling frå 
medlemsstatane si side med omsyn til fartøy som tilhøyrer 
desse statane.

11) Medlemsstatane bør snarast mogleg gjere heile 
900 MHz- og 1 800 MHz-frekvensbanda tilgjengelege 
for system som leverer MCV-tenester utan interferens 
og utan vern på sjøterritoriet deira, til dømes for å unngå 
skilnadshandsaming av rettshavarar i desse banda. 
Dersom	det	finst	nasjonale	omstende	som	hindrar	at	heile	
banda vert gjorde tilgjengelege, kan medlemsstatane 
gjere tilgjengeleg ein mindre del av spektrumet, men 
dei bør minst gjere tilgjengeleg 2 MHz av spektrumet 
i oppsambandsretninga og 2 MHz av spektrumet 
i nedsambandsretninga, ettersom ei slik mengd av 
spektrumet vert rekna som eit minstemål for det som 
krevst til drift av MCV-tenester.

12) For å sikre at dei vilkåra som er fastsette i denne avgjerda, 
framleis skal vere relevante, og som følgje av dei snøgge 
endringane i radiospektrumområdet, bør dei nasjonale 
styresmaktene, der det er mogleg, overvake korleis 
radiospektrumet vert nytta av utstyr til MCV-tenester, slik 
at denne avgjerda kan reviderast på ein aktiv måte. Ved 
ein slik revisjon bør det takast omsyn til den teknologiske 
utviklinga, og det bør kontrollerast at dei opphavlege 
føresetnadene for drift av MCV-tenestene framleis er 
relevante.

13) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Radiospektrumutvalet —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Føremålet med denne avgjerda er å harmonisere dei 
tekniske vilkåra for tilgang til og effektiv bruk av 
900 MHz- og 1 800 MHz-banda for system som leverer 
mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy innanfor 
sjøterritoriet til Den europeiske unionen.
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Artikkel 2

I denne avgjerda tyder:

1. «mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV-
tenester)» elektroniske kommunikasjonstenester, slik det 
er	definert	 i	 artikkel	2	bokstav	c)	 i	 europaparlaments-	og	
rådsdirektiv 2002/21/EF(1), som eit føretak leverer for at 
personar om bord på eit fartøy skal kunne kommunisere 
gjennom offentlege kommunikasjonsnett ved hjelp av 
eit GSM-system utan å opprette direkte samband med 
jordbaserte mobilnett,

2. «900 MHz-bandet» 880–915 MHz-bandet for oppsamband 
(terminalen sender og basestasjonen tek imot) og 925–
960 MHz-bandet for nedsamband (basestasjonen sender og 
terminalen tek imot),

3. «1 800 MHz-bandet» 1 710–1 785 MHz-bandet for 
oppsamband (terminalen sender og basestasjonen tek 
imot) og 1 805–1 880 MHz-bandet for nedsamband 
(basestasjonen sender og terminalen tek imot),

4. «GSM-system» eit elektronisk kommunikasjonsnett som er 
i samsvar med GSM-standardane som er offentleggjorde 
av Det europeiske standardiseringsinstituttet for 
telekommunikasjonar, særleg EN 301 502 og EN 301 511,

5. «utan interferens og utan vern» at ingen 
radiokommunikasjonstenester må utsetjast for 
skadeleg interferens, og at det ikkje kan krevjast vern 
av slike tenester mot skadeleg interferens frå andre 
radiokommunikasjonstenester,

6.	 «sjøterritorium»	 det	 same	 som	 det	 som	 er	 definert	 i	
Havrettskonvensjonen til Dei sameinte nasjonane,

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 33.

7. «fartøybasestasjon» ei mobil pikocelle om bord på eit 
fartøy, som støttar GSM-tenester i 900 MHz- og/eller 
1 800 MHz-banda.

Artikkel 3

Medlemsstatane skal seinast tolv månader etter at denne 
avgjerda tek til å gjelde gjere tilgjengeleg eit spektrum på minst 
2 MHz i oppsambandsretninga og eit tilsvarande para spektrum 
på 2 MHz i nedsambandsretninga innanfor 900 MHz- og/
eller 1 800 MHz-banda for system som leverer MCV-tenester 
utan interferens og utan vern på sjøterritoriet deira, og sikre at 
desse systema er i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal syte for revisjon av bruken av 900 MHz- 
og 1 800 MHz-banda for system som leverer MCV-tenester på 
sjøterritoriet deira, særleg med omsyn til om dei vilkåra som er 
nemnde i artikkel 3 i denne avgjerda, framleis er relevante, og 
til tilfelle av skadeleg interferens.

Artikkel 5

Medlemsstatane skal sende over til Europakommisjonen ein 
rapport om resultata sine med omsyn til den revisjonen som er 
nemnd i artikkel 4 i denne avgjerda. Dersom det er naudsynt, 
skal Europakommisjonen revidere denne avgjerda.

Artikkel 6

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. mars 2010.

 For Kommisjonen

 Neelie KROES

 Visepresident
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Vilkår som skal oppfyllast av eit system som leverer MCV-tenester på sjøterritoriet til medlemsstatane i Den 
europeiske unionen, for å unngå skadeleg interferens med jordbaserte mobilnett

Følgjande vilkår skal oppfyllast:

1.  System som leverer MCV-tenester, skal ikkje nyttast nærmare enn to nautiske mil(1) frå grunnlinja, slik det er 
definert	i	Havrettskonvensjonen	til	Dei	sameinte	nasjonane.

2.  Mellom to og tolv nautiske mil frå grunnlinja skal berre innandørsantenne(r) nyttast for fartøybasestasjonar.

3.  Avgrensingar som skal fastsetjast for mobilterminalar som vert nytta om bord på fartøy, og for fartøybasestasjonar:

Parameter Karakteristikk

Sendeeffekt/effekttettleik Høgste utstrålte utgangseffekt for mobilterminalar 
som vert nytta om bord på fartøy og kontrollerte av 
fartøybasestasjonen i 900 MHz-bandet:

5 dBm

Høgste utstrålte utgangseffekt for mobilterminalar 
som vert nytta om bord på fartøy og kontrollerte av 
fartøybasestasjonen i 1800 MHz-bandet:

0 dBm

Høgste effekttettleik for basestasjonar om bord på 
fartøy, målt i dei utandørs områda på fartøyet, med 
tilvising til ei oppmålt antenneforsterking på 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Reglar for kanaltilgang og -bruk Teknikkar for å redusere interferens som minst svarar til 
ytinga til følgjande interferensreduserande faktorar på 
grunnlag av GSM-standardar, skal nyttast:

– mellom to og tre nautiske mil frå grunnlinja 
skal mottakarfølsemda og fråkoplingsterskelen 
(ACCMIN(1) og minste RXLEV(2)-nivå) til 
mobilterminalen som vert nytta om bord på fartøyet, 
vere lik eller høgare enn – 70 dBm/200 kHz, og 
mellom tre og tolv nautiske mil frå grunnlinja skal 
dei vere lik eller høgare enn – 75 dBm/200 kHz,

– diskontinuerleg overføring(3) skal aktiverast i 
oppsambandsretninga til MCV-systemet,

– verdien for tidspåskunding(4) for fartøybase-
stasjonen skal setjast så låg som råd.

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), slik det er omtala i GSM-standarden ETSI TS 144 018.
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), slik det er omtala i GSM-standarden ETSI TS 148 008.
(3) Diskontinuerleg overføring, eller DTX, slik det er omtala i GSM-standarden ETSI TS 148 008.
(4) Tidspåskunding, slik det er omtala i GSM-standarden ETSI TS 144 018.

(1) Éi nautisk mil = 1 852 meter.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6,

etter samråd med arbeidsgruppen for personvern i forbindelse 
med behandling av personopplysninger(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge 
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat 
kan	finne	sted	bare	dersom	den	aktuelle	tredjestaten	sikrer	
et tilstrekkelig vern, og dersom medlemsstatenes lover 
om gjennomføring av andre bestemmelser i direktivet 
overholdes	før	overføringen	finner	sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et 
tilstrekkelig vern. I så fall kan personopplysninger 
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier 
er nødvendige.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av 
vernet av personopplysninger foretas på bakgrunn av alle 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 9.3.2010, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, au-
diovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 12.

(1) EFT L 281 av  23.11.1995, s. 31.
(2) Uttalelse 9/2007 om vern av personopplysninger på Færøyene, vedtatt 9. ok-

tober 2007. Finnes på adressen http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/
workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

forhold	som	har	 innflytelse	på	en	overføring	eller	på	en	
kategori overføringer, idet det tas særlig hensyn til en 
rekke faktorer som er relevante for overføringen og som 
er oppført i direktivets artikkel 25 nr. 2.

4) På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn 
til vern av personopplysninger, bør vurderingen av om 
vernet er tilstrekkelig og enhver avgjørelse i henhold 
til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF gjennomføres på 
en måte som ikke medfører vilkårlig eller uberettiget 
forskjellsbehandling av eller mellom tredjestater 
der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en skjult 
handelshindring, idet det tas hensyn til Fellesskapets 
gjeldende internasjonale forpliktelser.

5) Færøyene er en selvstyrende del av Kongeriket Danmark. 
Færøyene sluttet seg ikke til Det europeiske fellesskap 
sammen med Danmark i 1973. Færøyene skal derfor 
anses som en tredjestat i henhold til direktiv 95/46/EF.

6) Ved loven om Færøyenes selvstyre er alle politikkområder 
inndelt i to hovedgrupper, der færøyske særanliggender er 
underlagt den færøyske regjerings forvaltningsmessige 
og lovgivningsmessige ansvar, mens fellesanliggender 
hører inn under Kongeriket Danmark. Denne beslutning 
omfatter bare overføring av personopplysninger fra 
Fellesskapet til mottakere på Færøyene som er omfattet 
av loven om behandling av personopplysninger(3) 
(«den færøyske loven»). Den færøyske loven får ikke 
anvendelse på behandling av personopplysninger 
i forbindelse med den virksomhet som utøves 
av Kongeriket Danmarks myndigheter, det vil si 
riksombudsmannen for Færøyene (Rigsombudsmanden), 
domstolen på Færøyene (Sorenskriveren), politimesteren 
(Politimesteren på Færøerne), kriminalomsorgen på 
Færøyene (Kriminalforsorgens afdeling), Færøyenes 
kommando (Færøernes Kommando) og landslegen på 
Færøyene (Landslægen).

(3) Lov nr. 73 av 8. mai 2001 om behandling av personopplysinger. Finnes på 
adressen http://www.datueftirlitid.fo/Default.asp?sida = 2878

KOMMISJONSBESLUTNING

av 5. mars 2010

om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling av personopplysninger, i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF

[meddelt under nummer K(2010) 1130]

(2010/146/EU)(*)

2016/EØS/7/18
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7) Den færøyske loven bygger på personvernreglene 
i direktiv 95/46/EF og omfatter dermed alle de 
grunnleggende prinsipper som er nødvendige for et 
tilstrekkelig vern av fysiske personer ved behandling av 
personopplysninger. Anvendelsen av disse rettsreglene 
sikres gjennom klageadgang og uavhengig tilsyn utført 
av tilsynsmyndigheten Datatilsynet, som har fullmakt til 
både å undersøke og gripe inn.

8) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger, må 
det angis under hvilke ekstraordinære omstendigheter 
det er berettiget å innstille bestemte overføringer av 
opplysninger, selv når vernet anses som tilstrekkelig.

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i 
direktiv 95/46/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses 
Færøyene å ha et tilstrekkelig vern av personopplysninger som 
overføres fra Den europeiske union til mottakere som omfattes 
av loven om behandling av personopplysninger («den færøyske 
loven»).

Artikkel 2

Denne beslutning gjelder bare spørsmålet om det vern som 
sikres på Færøyene ved den færøyske loven, er tilstrekkelig 
med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25 nr. 1 i direktiv 
95/46/EF, og berører ikke anvendelsen av andre vilkår eller 
begrensninger i forbindelse med gjennomføringen av andre 
bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder behandling av 
personopplysninger i medlemsstatene.

Artikkel 3

1.  Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å 
sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, 
kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøve sin 
nåværende myndighet til å innstille overføring av opplysninger 
til en mottaker på Færøyene hvis virksomhet omfattes av 
den færøyske loven, for å verne personer i forbindelse med 
behandling av personopplysninger i følgende tilfeller:

a)  når vedkommende myndighet på Færøyene har 
fastslått at mottakeren ikke overholder de gjeldende 
personvernreglene, eller

b)  når det er svært sannsynlig at personvernreglene 
ikke overholdes, når det er rimelig grunn til å tro at 
vedkommende myndighet på Færøyene ikke i rett tid treffer 
eller ikke kommer til å treffe passende tiltak som behøves 
for å avgjøre saken, når fortsatt overføring vil innebære en 
overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte, og 
når medlemsstatenes vedkommende myndigheter under 
de rådende omstendigheter har gjort en rimelig innsats 
for å varsle den behandlingsansvarlige på Færøyene og gi 
vedkommende mulighet til å svare.

2.  Innstillingen skal opphøre så snart personvernreglene 
overholdes og vedkommende myndighet i de berørte 
medlemsstatene er underrettet om dette.

Artikkel 4

1.  Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om tiltak som vedtas i henhold til artikkel 3 
nr. 1.

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette 
hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar 
for at personvernreglene overholdes på Færøyene, ikke sikrer 
slik overholdelse.

3.  Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med 
artikkel 3 og nr. 1 og 2 i denne artikkel, viser at et organ med 
ansvar for at personvernreglene på Færøyene overholdes, ikke 
utfører oppgaven sin på en effektiv måte, skal Kommisjonen 
underrette vedkommende myndighet på Færøyene og om 
nødvendig framlegge et utkast til tiltak etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med sikte på å 
oppheve eller midlertidig oppheve denne beslutning eller 
begrense dens virkeområde.

Artikkel 5

Kommisjonen skal overvåke anvendelsen av denne beslutning 
og underrette komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 95/46/
EF om enhver relevant iakttakelse, herunder ethvert forhold 
som kan ha innvirkning på vurderingen i artikkel 1 i denne 
beslutning av at vernet på Færøyene er tilstrekkelig i henhold 
til artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold som viser 
at denne beslutning blir gjennomført på en måte som innebærer 
forskjellsbehandling.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
etterkomme denne beslutning innen 90 dager etter at den er 
meddelt dem.
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Artikkel 7

Denne beslutning får anvendelse fra 15. juni 2010.

Artikkel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. mars 2010.

 For Kommisjonen

 Viviane REDING

 Visepresident

____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 91,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Økningen av veitransporten i unionen som følge av 
den europeiske økonomiens vekst og borgernes krav til 
mobilitet er hovedårsaken til økende overbelastning av 
veiinfrastrukturen og stigende energiforbruk, og dessuten 
en kilde til miljøproblemer og sosiale problemer.

2) Svaret på disse store utfordringene kan ikke begrenses 
til tradisjonelle tiltak, som utvidelse av den eksisterende 
veiinfrastrukturen.	I	arbeidet	med	å	finne	egnede	løsninger	
for unionen vil nyskaping spille en viktig rolle.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 13.

(1) EUT C 277 av 17.11.2009, s. 85.
(2) Europaparlamentets holdning av 23. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets holdning av 10. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 
og Europaparlamentets holdning av 6. juli 2010 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT).

3) Intelligente transportsystemer (ITS) er avanserte 
applikasjoner som, uten at de inneholder intelligens 
som sådan, har som mål å tilby nyskapende tjenester 
for	 trafikkstyring	 og	 ulike	 transportformer	 og	 sette	
ulike brukere i stand til å bli bedre informert, og til å 
bruke transportnettene på en sikrere, mer koordinert og 
«smartere» måte.

4) ITS integrerer telekommunikasjon, elektronikk og 
informasjonsteknologi med transportteknologi med 
sikte på planlegging, utforming, drifting, vedlikehold og 
styring av transportsystemer. Bruken av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi i veitransportsektoren og 
denne sektorens grensesnitt mot andre transportformer 
vil være et betydelig bidrag til bedre miljøprestasjoner, 
bedre effektivitet, herunder energieffektivitet, bedre 
veitransportsikkerhet, herunder transport av farlig gods, 
offentlig sikkerhet og mobilitet for passasjerer og gods, 
samtidig som det vil sikre at det indre marked fungerer, 
samt føre til økt konkurranseevne og sysselsetting. 
Bruken av ITS bør imidlertid ikke berøre saker som 
gjelder nasjonal sikkerhet, eller som er nødvendige av 
forsvarshensyn.

5) Framskritt i forbindelse med bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi for andre transportformer 
bør nå overføres til utviklingen av veitransportsektoren, 
særlig med sikte på å sikre større integrasjon mellom 
veitransport og andre transportsystemer.

6) Noen medlemsstater har allerede tatt i bruk slik teknologi 
nasjonalt i veitransportsektoren. Bruken er imidlertid 
fortsatt ufullstendig og ukoordinert og kan ikke sørge for 
ITS-tjenestenes	geografiske	kontinuitet	i	hele	unionen	og	
ved unionens ytre grenser.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/40/EU

av 7. juli 2010

om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre 
transportformer(*)

2016/EØS/7/19
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7) For å sikre en koordinert og effektiv innføring av 
ITS	 i	 hele	 unionen	 bør	 det	 innføres	 spesifikasjoner,	
eventuelt også standarder, som inneholder mer detaljerte 
bestemmelser og framgangsmåter. Før Kommisjonen 
vedtar	noen	spesifikasjoner,	bør	den	vurdere	om	de	er	 i	
samsvar med visse fastsatte prinsipper angitt i vedlegg II. 
Prioritet	bør	i	første	rekke	gis	til	de	fire	hovedområdene	
for utvikling og innføring av ITS. Innenfor de nevnte 
fire	 områdene	 bør	 det	 fastsettes	 prioriterte	 tiltak	 for	
utvikling	og	bruk	av	spesifikasjoner	og	standarder.	Under	
den videre gjennomføringen av ITS bør det tas hensyn 
til den eksisterende ITS-infrastrukturen i en bestemt 
medlemsstat med hensyn til teknologisk utvikling og 
foretatte økonomiske bestrebelser.

8) Når en rettsakt er vedtatt som angitt i artikkel 6 nr. 2 annet 
ledd i dette direktiv, bør annet punktum i artikkel 5 nr. 1 
endres.

9)	 I	 spesifikasjonene	 bør	 det	 blant	 annet	 tas	 hensyn	 til	 og	
bygges på den erfaring og de resultater som allerede 
er oppnådd på ITS-området, særlig i forbindelse med 
eSafety-initiativet lansert av Kommisjonen i april 2002. 
Kommisjonen opprettet eSafety Forum som en del av 
det nevnte initiativet for å fremme og gjennomføre 
rekommandasjoner som støtter utvikling, innføring og 
bruk av eSafety-systemer.

10) Kjøretøyer som benyttes hovedsakelig på grunn av sin 
historiske verdi, og som opprinnelig ble registrert og/
eller typegodkjent og/eller tatt i bruk før ikrafttredelsen 
av dette direktiv og dets gjennomføringstiltak, bør ikke 
omfattes av de regler og framgangsmåter som fastsettes i 
dette direktiv.

11) ITS bør bygge på samvirkende systemer som er basert 
på åpne og offentlige standarder, og som er tilgjengelige 
for alle brukere og alle applikasjons- og tjenestetilbydere 
uten forskjellsbehandling.

12) Innføring og bruk av ITS-applikasjoner og -tjenester 
vil medføre behandling av personopplysninger. Slik 
behandling bør utføres i samsvar med unionsretten, som 
fastsatt særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/
EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger(1) og 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 
2002 om behandling av personopplysninger og personvern 
i sektoren for elektronisk kommunikasjon (direktivet om 
personvern og elektronisk kommunikasjon)(2).

13) Det bør oppmuntres til anonymisering som et av 
prinsippene for å øke privatpersoners personvern. Med 
hensyn til spørsmål om datasikring og personvern 
for ITS-applikasjoner og -tjenester bør Kommisjonen 
eventuelt rådspørre EUs datatilsynsmann og be om 
uttalelse fra arbeidsgruppen for personvern i forbindelse 
med behandling av personopplysninger, nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF.

14) Innføring og bruk av ITS-applikasjoner og -tjenester, 
særlig	informasjonstjenester	knyttet	til	trafikk	og	reiser,	vil	
medføre	behandling	og	bruk	av	vei-,	trafikk-	og	reisedata	
som utgjør en del av dokumentene hos offentlige organer 
i medlemsstatene. Slik behandling og bruk bør utføres i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/
EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon 
fra offentlig sektor(3).

15)	 I	 relevante	 tilfeller	 bør	 spesifikasjonene	 inneholde	
detaljerte bestemmelser for fastsettelse av framgangsmåten 
for samsvarsvurdering av komponenter eller vurdering av 
komponentenes egnethet for bruk. Nevnte bestemmelser 
bør baseres på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for 
markedsføring av produkter(4), særlig med hensyn til 
modulene for de ulike fasene av framgangsmåtene for 
samsvarsvurdering. I europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF(5) er det allerede fastsatt en ramme for 
typegodkjenning av motorvogner og deres deler eller 
tilhørende utstyr, og i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/24/EF(6) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/37/EF (7) er det fastsatt regler for typegodkjenning 
av motorvogner med to eller tre hjul og for jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer og deres deler eller tilhørende 
utstyr. Det ville derfor ha vært dobbeltarbeid å innføre 
samsvarsvurdering av utstyr og applikasjoner som 
omfattes av de nevnte direktivenes virkeområde. Selv om 
de nevnte direktivene gjelder ITS-relatert utstyr montert 
i kjøretøyene, får de likevel ikke anvendelse på eksternt 
ITS-utstyr og ekstern programvare for veiinfrastruktur. I 
slike	tilfeller	kan	spesifikasjonene	inneholde	beskrivelser	
av framgangsmåter for samsvarsvurdering. Slike 
framgangsmåter bør begrenses til det som er nødvendig 
i hvert enkelt tilfelle.

(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
(3) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90.
(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
(5) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(6) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.
(7) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
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16) For ITS-applikasjoner og -tjenester som er avhengige 
av nøyaktige og garanterte tjenester for tids- og 
posisjonsbestemmelse, bør det benyttes satellittbaserte 
infrastrukturer eller eventuelt teknologi som gir 
et tilsvarende presisjonsnivå, f.eks. som fastsatt i 
rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om 
vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet(1) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 
av 9. juli 2008 om den videre gjennomføring av de 
europeiske satellittnavigasjonsprogrammene (EGNOS og 
Galileo)(2).

17) Nyskapende teknologier som f.eks. radiofrekvens-
identifikasjonsutstyr	(RFID-utstyr)	eller	EGNOS/Galileo	
bør benyttes ved realisering av ITS-applikasjoner, særlig 
med sikte på lokalisering og sporing av gods langs den 
anvendte ruten og på tvers av transportformer.

18) Store interessenter, som f.eks. tilbydere av ITS-tjenester, 
sammenslutninger av ITS-brukere, transportforetak 
og anleggsoperatører, representanter for produsentene, 
partene i arbeidslivet, yrkessammenslutninger og lokale 
myndigheter, bør ha mulighet til å gi Kommisjonen råd 
om forretningsmessige og tekniske sider ved innføringen 
av ITS i unionen. For dette formål bør Kommisjonen 
nedsette en rådgivende gruppe for ITS og samtidig 
sørge for et nært samarbeid med de berørte parter og 
medlemsstatene. Det bør være mulighet for innsyn i 
den rådgivende gruppens arbeid, og resultatet bør gjøres 
tilgjengelig for komiteen nedsatt ved dette direktiv.

19) Det bør sikres ensartede gjennomføringsvilkår for 
vedtakelse av retningslinjer og ikke-bindende tiltak for å 
lette medlemsstatenes samarbeid med hensyn til prioriterte 
områder for ITS, retningslinjer for medlemsstatenes 
rapportering og et arbeidsprogram.

20) I henhold til artikkel 291 i traktaten om den europeiske 
unions virkemåte skal regler og allmenne prinsipper med 
hensyn til mekanismene for medlemsstatenes kontroll av 
måten Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet 
på, fastsettes på forhånd ved en forordning vedtatt i 
samsvar med den ordinære regelverksprosessen. Inntil 
den nevnte nye forordningen vedtas, får rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(3) fortsatt anvendelse, med 
unntak av framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll, som ikke får anvendelse.

21) Kommisjonen bør få myndighet til å vedta delegerte 
rettsakter	med	hensyn	til	vedtakelse	av	spesifikasjoner,	i	
samsvar med artikkel 290 i traktaten om den europeiske 
unions virkemåte. Det er særlig viktig at Kommisjonen 
under sitt forberedende arbeid foretar hensiktsmessig 
rådspørring, herunder på sakkyndignivå.

(1) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.
(2) EUT L 196 av 24.7.2008, s. 1.
(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

22) For å sikre en samordnet tilnærming bør Kommisjonen 
sørge for at det er sammenheng mellom virksomheten til 
komiteen nedsatt ved dette direktiv og virksomheten til 
komiteen nedsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen 
mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet(4), 
komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 
av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen 
veitransport(5), komiteen nedsatt ved direktiv 2007/46/
EF og komiteen nedsatt ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering 
av	 en	 infrastruktur	 for	 geografisk	 informasjon	 i	 Det	
europeiske fellesskap (INSPIRE)(6).

23) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre 
samordnet og sammenhengende innføring av samvirkende 
intelligente transportsystemer, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og/eller av privat sektor og 
derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger 
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt artikkel 
5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  I dette direktiv fastsettes en ramme for å støtte en 
samordnet og sammenhengende innføring og bruk av 
intelligente transportsystemer (ITS) i Unionen, særlig på tvers 
av medlemsstatenes landegrenser, samt allmenne vilkår for å nå 
dette målet.

2.  Dette direktiv inneholder bestemmelser om utvikling av 
spesifikasjoner	for	tiltak	på	de	prioriterte	områdene	omhandlet	
i artikkel 2 samt om utvikling av nødvendige standarder der det 
er aktuelt.

3.  Dette direktiv får anvendelse på ITS-applikasjoner og 
-tjenester for veitransport og disses grensesnitt mot andre 
transportformer, med forbehold for saker som gjelder nasjonal 
sikkerhet, eller som er nødvendige av forsvarshensyn.

(4) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124.
(5) EFT L 370 av 31. 12.1985, s. 8.
(6) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
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Artikkel 2

Prioriterte områder

1.  I dette direktiv er følgende områder som prioriterte 
områder	for	utvikling	og	bruk	av	spesifikasjoner	og	standarder:

—	I.	 Best	mulig	bruk	av	vei-,	trafikk-	og	reisedata.

—	II.	 Kontinuitet	i	ITS-tjenester	for	trafikk-	og	godsstyring.

—	III.	ITS-applikasjoner	for	trafikksikkerhet.

— IV. Forbindelse mellom kjøretøyet og transport-
infrastrukturen.

2.  Virkeområdet for de prioriterte områdenes er angitt i 
vedlegg I.

Artikkel 3

Prioriterte tiltak

Innenfor de prioriterte områdene er følgende tiltak prioriterte 
tiltak	 for	 utvikling	 og	 bruk	 av	 spesifikasjoner	 og	 standarder,	
som angitt i vedlegg I:

a) Multimodale reiseinformasjonstjenester på EU-plan.

b)	 Sanntids	trafikkinformasjonstjenester	på	EU-plan.

c) Data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av 
et minimum av generell, sikkerhetsrelevant informasjon 
om	trafikken	for	brukerne,	dersom	dette	er	mulig.

d) Harmonisert tilbud av samvirkende eCall-tjenester på EU-
plan.

e) Informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og 
nyttekjøretøyer.

f) Reservasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og 
nyttekjøretøyer.

Artikkel 4

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1) «intelligente transportsystemer» eller «ITS» systemer for 
anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
for veitransport, herunder infrastruktur, kjøretøyer og 
brukere,	 og	 innenfor	 trafikkstyring	 og	mobilitetsstyring	
samt for grensesnitt mot andre transportformer,

2) «samvirkingsevne» den evne systemene og de 
underliggende forretningsprosessene har til å utveksle 
data og dele informasjon og kunnskap,

3) «ITS-applikasjon» et praktisk verktøy for bruken av ITS,

4) «ITS-tjeneste» utvikling av en ITS-applikasjon innenfor 
en	veldefinert	organisatorisk	og	driftsmessig	ramme	med	
sikte på å øke brukernes sikkerhet, effektivitet og komfort 
og/eller forenkle eller understøtte transport og reiser,

5) «ITS-tjenesteyter» alle offentlige eller private ytere av en 
ITS-tjeneste,

6) «ITS-bruker» alle brukere av ITS-applikasjoner eller 
-tjenester,	 herunder	 passasjerer,	 myke	 trafikanter,	
brukere og operatører av veitransportinfrastruktur, 
vognparkforvaltninger og operatører av redningstjenester,

7)	 «myke	 trafikanter»	 ikke-motoriserte	 veibrukere,	 som	
f.eks. fotgjengere og syklister samt motorsykkelførere 
og funksjonshemmede, bevegelseshemmede og personer 
med nedsatt orienteringsevne,

8) «mobil innretning» en bærbar kommunikasjons- eller 
informasjonsinnretning som kan medbringes inne 
i kjøretøyet for å hjelpe til med kjøringen og/eller 
transporten,

9) «plattform» en intern eller ekstern enhet som gjør 
det mulig å innføre, tilby, utnytte og integrere ITS-
applikasjoner og -tjenester,

10) «arkitektur» begrepsmessig utforming som beskriver 
et gitt systems struktur, atferd og integrasjon i sine 
omgivelser,

11) «grensesnitt» innretning mellom systemer som muliggjør 
forbindelse og kommunikasjon mellom systemene,

12) «kompatibilitet» en innretnings eller et systems generelle 
evne til uten endringer å fungere sammen med en annen 
innretning eller et annet system,

13) «tjenestenes kontinuitet» evnen til å sikre sømløse 
tjenester på transportnett i hele Unionen,

14) «veidata» data om veiinfrastrukturens egenskaper, 
herunder	faste	trafikkskilt	eller	deres	sikkerhetskjennetegn	
i henhold til regelverket,

15)	 «trafikkdata»	 historikkdata	 og	 sanntidsdata	 om	 veiens	
trafikkegenskaper,
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16) «reisedata» grunnleggende opplysninger som f.eks. 
rutetider og billettpriser for offentlige transportmidler som 
er nødvendige for å tilby multimodal reiseinformasjon 
før og under reisen for å lette planlegging, bestilling og 
tilpasning av reiser,

17)	 «spesifikasjon»	 et	 bindende	 tiltak	 som	 inneholder	 krav,	
framgangsmåter og andre relevante regler,

18)	 «standard»	 standard	 som	 definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 6)	 i	
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter(1).

Artikkel 5

Innføring av ITS

1. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 
sikre	 at	 spesifikasjonene	 vedtatt	 av	 Kommisjonen	 i	 samsvar	
med artikkel 6 anvendes på ITS-applikasjoner og -tjenester 
når disse innføres, i samsvar med prinsippene i vedlegg II. 
Tiltakene berører ikke hver enkelt medlemsstats rett til å treffe 
beslutninger om sin egen innføring av slike applikasjoner 
og tjenester på sitt territorium. Denne retten berører ikke 
eventuelle rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet 
ledd.

2. Medlemsstatene skal også bestrebe seg på å samarbeide 
på	 de	 prioriterte	 områdene	 dersom	 ingen	 spesifikasjoner	 er	
vedtatt.

Artikkel 6

Spesifikasjoner

1.	 Kommisjonen	 skal	 først	 vedta	 de	 spesifikasjonene	 som	
er nødvendige for å sikre kompatibilitet, samvirkingsevne 
og kontinuitet for innføring og praktisk bruk av ITS for de 
prioriterte tiltakene.

2.	 Kommisjonen	skal	ta	sikte	på	å	vedta	spesifikasjoner	for	
ett	eller	flere	av	de	prioriterte	tiltakene	innen	27.	februar	2013.

Senest tolv måneder etter vedtakelsen av de nødvendige 
spesifikasjonene	 for	 et	 prioritert	 tiltak	 skal	 Kommisjonen,	
etter å ha utført en konsekvensanalyse som også skal omfatte 
en nytte- og kostnadsanalyse, eventuelt framlegge et forslag 
for Europaparlamentet og Rådet i samsvar med artikkel 294 i 
traktaten om den europeiske unions virkemåte om innføringen 
av det prioriterte tiltaket.

3.	 Når	 de	 nødvendige	 spesifikasjonene	 for	 de	 prioriterte	
tiltakene	 er	 vedtatt,	 skal	 Kommisjonen	 vedta	 spesifikasjoner	

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

som sikrer kompatibilitet, samvirkingsevne og kontinuitet 
for innføring og praktisk bruk av ITS for andre tiltak på de 
prioriterte områdene.

4.	 Avhengig	 av	 området	 spesifikasjonen	 omfatter,	 skal	
spesifikasjonen	eventuelt	 inneholde	én	eller	flere	av	følgende	
typer bestemmelser:

a) funksjonelle bestemmelser som beskriver de ulike 
interessentenes	roller	og	informasjonsflyten	mellom	dem,

b) tekniske bestemmelser med en angivelse av tekniske 
hjelpemidler for å oppfylle de funksjonelle bestemmelsene,

c) organisasjonsmessige bestemmelser med beskrivelse av de 
ulike berørte parters prosedyremessige forpliktelser,

d)  tjenestebestemmelser med beskrivelse av de ulike 
tjenestenivåene og innholdet i dem for ITS-applikasjonene 
og -tjenestene.

5. Med forbehold for framgangsmåtene i direktiv 98/34/
EF	 skal	 spesifikasjonene	 eventuelt	 angi	 på	 hvilke	 vilkår	
medlemsstatene, etter å ha underrettet Kommisjonen, kan 
fastsette tilleggsregler for innføring av ITS-tjenester på hele 
eller deler av sitt territorium, forutsatt at disse reglene ikke er 
til hinder for samvirkingsevnen.

6.	 Spesifikasjonene	 skal	 eventuelt	 ta	 utgangspunkt	 i	
standardene nevnt i artikkel 8.

Spesifikasjonene	 skal	 eventuelt	 inneholde	 krav	 om	
samsvarsvurdering i samsvar med beslutning nr. 768/2008/EF.

Spesifikasjonene	 skal	 være	 i	 samsvar	 med	 prinsippene	 i	
vedlegg II.

7. Kommisjonen skal foreta en konsekvensanalyse som også 
omfatter	 en	 nytte-	 og	 kostnadsanalyse,	 før	 spesifikasjonene	
vedtas.

Artikkel 7

Delegerte rettsakter

1. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 290 i traktaten om den europeiske unions 
virkemåte	med	hensyn	til	spesifikasjoner.	Når	den	vedtar	slike	
delegerte rettsakter, skal Kommisjonen opptre i samsvar med 
relevante bestemmelser i dette direktiv, særlig artikkel 6 og 
vedlegg II.

2. En særskilt delegert rettsakt skal vedtas for hvert av de 
prioriterte tiltakene.

3. For de delegerte rettsaktene omhandlet i denne artikkel 
får framgangsmåtene fastsatt i artikkel 12, 13 og 14 anvendelse.
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Artikkel 8

Standarder

1. De standardene som er nødvendige for å sørge for 
samvirkingsevne, kompatibilitet og kontinuitet for innføring 
og praktisk bruk av ITS, skal utarbeides innenfor de prioriterte 
områdene og for de prioriterte tiltakene. For dette formål skal 
Kommisjonen, etter samråd med komiteen nevnt i artikkel 15 
og etter framgangsmåten fastsatt i direktiv 98/34/EF, anmode 
de aktuelle standardiseringsorganisasjonene om å gjøre alt som 
er nødvendig for raskt å vedta de nevnte standardene.

2. Når et mandat gis til standardiseringsorganisasjonene, 
skal prinsippene angitt i vedlegg II samt eventuelle funksjonelle 
bestemmelser	som	inngår	i	en	spesifikasjon	vedtatt	 i	samsvar	
med artikkel 6, overholdes.

Artikkel 9

Ikke-bindende tiltak

Kommisjonen kan vedta retningslinjer og andre ikke-bindende 
tiltak for å lette medlemsstatenes samarbeid om de prioriterte 
tiltakene etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 
artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 10

Regler om personvern, sikkerhet og viderebruk av 
informasjon

1. Medlemsstatene skal sikre at behandlingen av 
personopplysninger i forbindelse med driften av ITS-
applikasjoner og -tjenester gjennomføres i samsvar med 
unionsreglene om beskyttelse av privatpersoners friheter 
og grunnleggende rettigheter, særlig direktiv 95/46/EF og 
2002/58/EF.

2. Medlemsstatene skal særlig sikre at personopplysninger 
beskyttes mot misbruk, herunder ulovlig tilgang, endring eller 
tap.

3. Med forbehold for nr. 1 skal det, av hensyn til 
personvernet, eventuelt oppmuntres til bruk av anonyme data 
i forbindelse med driften av ITS-applikasjonene og -tjenestene.

Med forbehold for direktiv 95/46/EF skal personopplysninger 
behandles bare dersom slik behandling er nødvendig for driften 
av ITS-applikasjonene og -tjenestene.

4. Med hensyn til anvendelsen av direktiv 95/46/EF, 
og særlig dersom det dreier seg om spesielle kategorier 
av personopplysninger, skal medlemsstatene sikre at 
bestemmelsene om tillatelse til behandling av slike 
personopplysninger overholdes.

5. Direktiv 2003/98/EF får anvendelse.

Artikkel 11

Regler om erstatningsansvar

Medlemsstatene skal sikre at spørsmål om erstatningsansvar 
ved innføring av ITS-applikasjoner og -tjenester fastsatt i 
spesifikasjoner	 vedtatt	 i	 samsvar	med	 artikkel	 6	 behandles	 i	
samsvar med unionsretten, herunder særlig rådsdirektiv 85/374/
EØF av 25. juli 1985 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om produktansvar(1), samt relevant nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 12

Utøvelse av delegeringen

1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene 
omhandlet i artikkel 7 skal gis Kommisjonen for en periode 
på sju år fra 27. august 2010. Kommisjonen skal utarbeide en 
rapport om de delegerte myndighetene senest seks måneder før 
utløpet av en femårsperiode som starter 27. august 2010.

2. Samtidig som den vedtar en delegert rettsakt, skal 
Kommisjonen straks underrette Europaparlamentet og Rådet.

3. Myndigheten til å vedta en delegert rettsakt er gitt 
Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel 13 og 14.

Artikkel 13

Tilbakekalling av delegeringen

1. Europaparlamentet og Rådet kan tilbakekalle 
delegeringsmyndigheten omhandlet i artikkel 7.

2. Den institusjonen som har innledet en intern 
framgangsmåte for å avgjøre om delegeringen av myndighet 
skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den 
andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig 
beslutning treffes, og skal samtidig angi hvilke delegerte 
myndigheter som kan bli tilbakekalt, samt mulige årsaker til en 
tilbakekalling.

3. Beslutningen om tilbakekalling fører til at delegeringen 
av den myndighet som er angitt i beslutningen, opphører. 
Beslutningen trer i kraft umiddelbart, eller på et senere tidspunkt 
som angis i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av de 
delegerte rettsaktene som allerede er trådt i kraft. Beslutningen 
skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

(1) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29.
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Artikkel 14

Innsigelser mot delegerte rettsakter

1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot 
en delegert rettsakt innen en frist på to måneder etter at den ble 
meddelt dem.

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ kan denne fristen 
forlenges med to måneder.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved utløpet 
av fristen har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten, skal 
den offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og tre i 
kraft på den datoen som er angitt der.

Den delegerte rettsakten kan offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 
dersom Europaparlamentet og Rådet begge har underrettet 
Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 
mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i kraft. Institusjonen 
som gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, skal grunngi 
dette.

Artikkel 15

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske ITS-komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 16

Den europeiske rådgivende gruppe for ITS

Kommisjonen skal nedsette en europeisk rådgivende gruppe 
for ITS som skal gi Kommisjonen råd om forretningsmessige 
og tekniske sider ved innføring og bruk av ITS i Unionen. 
Gruppen skal bestå av representanter på høyt nivå fra 
aktuelle tilbydere av ITS-tjenester, brukersammenslutninger, 
transportforetak og anleggsoperatører, produsenter, partene i 
arbeidslivet, yrkessammenslutninger, lokale myndigheter og 
andre relevante fora.

Artikkel 17

Rapportering

1. Medlemsstatene skal innen 27. august 2011 oversende 
Kommisjonen en rapport om sine nasjonale aktiviteter og 
prosjekter med hensyn til de prioriterte områdene.

2. Medlemsstatene skal innen 27. august 2012 gi 
Kommisjonen opplysninger om nasjonale ITS-tiltak som 
planlegges for den neste femårsperioden.

Retningslinjer for medlemsstatenes rapportering skal vedtas 
etter framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i 
artikkel 15 nr. 2.

3. Etter den første rapporten skal medlemsstatene hvert 
tredje år rapportere om de framskritt som gjøres i forbindelse 
med innføringen av tiltakene omhandlet i nr. 1.

4. Kommisjonen skal hvert tredje år sende en rapport til 
Europaparlamentet og Rådet om framskrittene som gjøres i 
forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv. Rapporten 
skal ledsages av en analyse av virkemåte og gjennomføring av 
artikkel 5-11 og artikkel 16 som også skal omfatte brukte og 
nødvendige økonomiske midler, og skal eventuelt inneholde en 
vurdering av behovet for endring av dette direktiv.

5. I samsvar med framgangsmåten med rådgivende komité 
omhandlet i artikkel 15 nr. 2 skal Kommisjonen innen 27. 
februar 2011 vedta et arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet skal 
inneholde mål og datoer for dets årlige gjennomføring og om 
nødvendig forslag til nødvendige tilpasninger.

Artikkel 18

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 27. februar 2012 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 19

Ikrafttredelsesdato

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

Artikkel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. juli 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK O. CHASTEL

 President Formann

______
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VEDLEGG I

PRIORITERTE OMRÅDER OG TILTAk

(som nevnt i artikkel 2 og 3)

– Prioritert område I: Best mulig bruk av vei-, trafikk- og reisedata

Spesifikasjonene	og	standardene	for	en	best	mulig	bruk	av	vei-,	trafikk-	og	reisedata	skal	inneholde	følgende:

1.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	a)

Fastsettelse av nødvendige krav for å gjøre multimodale reiseinformasjonstjenester på EU-plan nøyaktige og 
tilgjengelige for ITS-brukere på tvers av landegrensene, basert på

–	 tilgjengelighet	av	og	mulighet	 for	 tilgang	 til	eksisterende	og	nøyaktige	veidata	og	sanntids	 trafikkdata	
brukt til multimodal reiseinformasjon, med forbehold for begrensninger med hensyn til sikkerhet og 
transportstyring, for tilbydere av ITS-tjenester,

– forenkling av elektronisk datautveksling mellom relevante offentlige myndigheter og berørte parter og 
aktuelle tilbydere av ITS-tjenester på tvers av landegrensene,

–	 rask	 oppdatering	 av	 tilgjengelige	 vei-	 og	 trafikkdata	 som	 relevante	 offentlige	myndigheter	 og	 berørte	
parter benytter til multimodal reiseinformasjon,

– rask oppdatering av multimodal reiseinformasjon, utført av ITS-tjenesteytere.

2.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	b)

Fastsettelse	av	nødvendige	krav	 for	å	gjøre	sanntids	 trafikkinformasjonstjenester	på	EU-plan	nøyaktige	og	
tilgjengelige for ITS-brukere på tvers av landegrensene, basert på

–	 tilgjengelighet	av	og	mulighet	 for	 tilgang	 til	eksisterende	og	nøyaktige	veidata	og	sanntids	 trafikkdata	
som	brukes	til	sanntids	trafikkinformasjon,	med	forbehold	for	begrensninger	med	hensyn	til	sikkerhet	og	
transportstyring, for tilbydere av ITS-tjenester,

– forenkling av elektronisk datautveksling mellom relevante offentlige myndigheter og berørte parter og 
aktuelle tilbydere av ITS-tjenester på tvers av landegrensene,

–	 rask	 oppdatering	 av	 tilgjengelige	 vei-	 og	 trafikkdata	 som	 relevante	 offentlige	myndigheter	 og	 berørte	
parter	bruker	til	sanntids	trafikkinformasjon,

–	 rask	oppdatering	av	sanntids	trafikkinformasjon,	utført	av	ITS-tjenesteytere.

3.	 Spesifikasjoner	for	prioriterte	tiltak	a)	og	b)

3.1. Fastsettelse av nødvendige krav for relevante offentlige myndigheters og/eller, der dette er aktuelt, privat 
sektors	innsamling	av	vei-	og	trafikkdata	(dvs.	trafikkplaner,	trafikkregler	og	ruteanbefalinger,	særlig	for	tunge	
lastebiler) og formidling av disse til ITS-tjenesteytere, basert på

–	 tilgjengeligheten	av	eksisterende	vei-	og	trafikkdata	(dvs.	trafikkplaner,	trafikkregler	og	ruteanbefalinger)	
innsamlet av relevante offentlige myndigheter og/eller privat sektor, for ITS-tjenesteytere,

– forenkling av elektronisk datautveksling mellom de relevante offentlige myndigheter og ITS-tjenesteytere,

–	 rask	oppdatering	av	vei-	og	 trafikkdata	(dvs.	 trafikkplaner,	 trafikkregler	og	ruteanbefalinger),	utført	av	
relevante offentlige myndigheter og/eller privat sektor, der det er aktuelt,

–	 rask	oppdatering	av	de	ITS-tjenestene	og	-applikasjonene	som	benytter	de	nevnte	vei-	og	trafikkdataene,	
utført av ITS-tjenesteytere.
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3.2.	 Fastsettelse	av	nødvendige	krav	for	om	mulig	å	gjøre	vei-,	 trafikk-	og	 transporttjenestedata	som	brukes	 til	
digitale kart, nøyaktige og tilgjengelige for produsenter av digitale kart og tilbydere av digitale karttjenester, 
basert på

–	 tilgjengeligheten	 av	 eksisterende	 vei-	 og	 trafikkdata	 som	 brukes	 til	 digitale	 kart,	 for	 produsenter	 av	
digitale kart og tilbydere av digitale karttjenester,

– forenkling av elektronisk datautveksling mellom relevante offentlige myndigheter og berørte parter og 
private produsenter av digitale kart og private tilbydere av digitale karttjenester,

–	 rask	oppdatering	av	vei-	og	 trafikkdata	 for	digitale	kart,	utført	av	 relevante	offentlige	myndigheter	og	
interessenter,

– rask oppdatering av digitale kart, utført av produsentene av digitale kart og tilbyderne av digitale 
karttjenester.

4.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	c)

Fastsettelse	av	minstekrav	 til	 «alminnelig	 trafikkinformasjon»	knyttet	 til	 trafikksikkerheten	 som	om	mulig	
tilbys vederlagsfritt til alle brukere, samt minstekrav til informasjonsinnhold, basert på

–	 identifikasjon	 og	 bruk	 av	 en	 standardisert	 liste	 over	 sikkerhetsrelaterte	 trafikkhendelser	 («alminnelige	
trafikkmeldinger»)	som	bør	sendes	vederlagsfritt	til	ITS-brukerne,

–	 kompatibiliteten	 til	 «alminnelige	 trafikkmeldinger»	 og	 deres	 integrasjon	 i	 ITS-tjenester	 for	 sanntids	
trafikkinformasjon	og	multimodal	reiseinformasjon.

– Prioritert område II: Kontinuitet i ITS-tjenester for trafikk- og godsstyring,

Spesifikasjonene	og	standardene	for	trafikk-	og	godsstyringstjenestenes	kontinuitet	og	samvirkingsevne,	særlig	på	
TEN-T-nettet, skal inneholde følgende:

1.	 Spesifikasjoner	for	andre	tiltak

1.1. Fastsettelse av nødvendige tiltak for å utvikle en EU-rammearkitektur for ITS som særlig tar for seg 
tjenestekontinuitet, ITS-relatert samvirkingsevne og spørsmål knyttet til ulike transportformer, herunder for 
eksempel samvirkende billettsystemer for ulike transportformer, som medlemsstatene og deres vedkommende 
myndigheter i samarbeid med privat sektor kan bruke som grunnlag for å utvikle sin egen ITS-arkitektur for 
mobilitet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

1.2. Fastsettelse av nødvendige minstekrav til ITS-tjenestenes kontinuitet, særlig for tjenester på tvers av 
landegrensene, for styring av passasjertransport med bruk av ulike transportformer, basert på

–	 forenkling	av	elektronisk	utveksling	av	trafikkdata	og	-informasjon	på	tvers	av	landegrensene,	og	eventuelt	
på tvers av regioner eller mellom byområder og områder mellom byer, mellom aktuelle informasjons-/
kontrollsentraler og ulike berørte parter,

–	 bruk	 av	 standardiserte	 informasjonsstrømmer	 eller	 trafikkgrensesnitt	 mellom	 relevante	
trafikkinformasjons-/kontrollsentraler	og	ulike	berørte	parter.

1.3. Fastsettelse av nødvendige minstekrav til kontinuiteten av ITS-tjenester for styring av godstransport langs 
transportkorridorene og på tvers av ulike transportformer, basert på

–	 forenkling	av	elektronisk	utveksling	av	trafikkdata	og	-informasjon	på	tvers	av	landegrensene	og	eventuelt	
på tvers av regioner eller mellom byområder og områder mellom byer, mellom aktuelle informasjons-/
kontrollsentraler og ulike berørte parter,

–	 bruk	 av	 standardiserte	 informasjonsstrømmer	 eller	 trafikkgrensesnitt	 mellom	 relevante	 trafikk-
informasjons-/kontrollsentraler og ulike berørte parter.
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1.4. Fastsettelse av nødvendige tiltak i forbindelse med gjennomføringen av ITS-applikasjoner (særlig lokalisering 
og sporing av gods langs den anvendte strekningen og på tvers av transportformer) for godstransportlogistikk 
(eFreight), basert på

– tilgjengelighet av relevante ITS-teknologier for utviklere av ITS-applikasjoner og disses bruk av 
teknologiene,

–	 integrasjon	av	posisjonsbestemmelsesresultater	i	trafikkstyringsverktøy	og	-sentraler.

1.5. Fastsettelse av nødvendige grensesnitt for å sikre samvirkingsevne og kompatibilitet mellom ITS-arkitekturen 
for byområder og den europeiske ITS-arkitekturen, basert på

–	 tilgjengelighet	av	data	om	offentlig	transport,	reiseplanlegging,	transportbehov,	trafikk	og	parkering	for	
kontrollsentraler og tjenesteytere i byer,

– forenkling av elektronisk datautveksling mellom ulike kontrollsentraler og tjenesteytere for offentlig og 
privat transport i byområder for alle mulige transportformer,

– integrasjon av alle relevante data og all relevant informasjon i én enkelt arkitektur.

– Prioritert område III: ITS-applikasjoner for trafikksikkerhet

Spesifikasjonene	og	standardene	for	ITS-applikasjoner	for	trafikksikkerhet	skal	inneholde	følgende:

1.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	d)

Fastsettelse av nødvendige tiltak for harmonisert tilbud om en samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan, 
herunder

– tilgjengelighet av de nødvendige kjøretøyinterne ITS-dataene som skal utveksles,

– tilgjengelighet av nødvendig utstyr i de nødanropssentralene som mottar dataene fra kjøretøyene,

– forenkling av den elektroniske datautvekslingen mellom kjøretøyene og nødanropssentralene.

2.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	e)

Fastsettelse av nødvendige tiltak for å tilby ITS-baserte informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler 
og nyttekjøretøyer, særlig på serviceområder og rasteplasser, basert på

– tilgjengelighet av brukerinformasjon om parkering langs veien,

– forenkling av den elektroniske datautvekslingen mellom sentraler, parkeringsplasser ved veier, og 
kjøretøyer.

3.	 Spesifikasjoner	for	prioritert	tiltak	f)

Fastsettelse av nødvendige tiltak for å tilby ITS-baserte reservasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler 
og nyttekjøretøyer, basert på

– tilgjengelighet av brukerinformasjon om parkering langs veien,

– forenkling av den elektroniske datautvekslingen mellom sentraler, parkeringsplasser ved veier, og 
kjøretøyer.

– integrasjon av relevante ITS-teknologier i både kjøretøyer og parkeringsanlegg langs veien med sikte på 
ajourføring av informasjon om tilgjengelige parkeringsplasser for reservasjonsformål.
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4.	 Spesifikasjoner	for	andre	tiltak

4.1.	 Fastsettelse	av	nødvendige	tiltak	for	å	støtte	trafikantenes	sikkerhet	med	hensyn	til	deres	brukergrensesnitt	i	
kjøretøyet og bruken av mobile innretninger for å støtte kjøringen og/eller transporten, samt sikkerheten av 
kommunikasjonsinnretningene i kjøretøyet.

4.2. Fastsettelse av nødvendige tiltak for å gjøre alle relevante ITS-applikasjoner sikrere og mer komfortable for 
myke	trafikanter.

4.3. Fastsettelse av nødvendige tiltak for integrasjon av avanserte informasjonssystemer for førerstøtte i kjøretøyer 
og veiinfrastruktur som ikke omfattes av virkeområdet til direktiv 2007/46/EF, 2002/24/EF og 2003/37/EF.

– Prioritert område IV: Forbindelse mellom kjøretøyet og transportinfrastrukturen

Spesifikasjonene	og	 standardene	 for	 å	opprette	 forbindelse	mellom	kjøretøyene	og	 transportinfrastrukturen	 skal	
inneholde følgende:

1.	 Spesifikasjoner	for	andre	tiltak

1.1. Fastsettelse av nødvendige tiltak for å integrere ulike ITS-applikasjoner på en åpen plattform i kjøretøyet, 
basert på

–	 identifikasjon	av	funksjonskrav	til	eksisterende	eller	planlagte	ITS-applikasjoner,

– fastsettelse av en åpen systemarkitektur med angivelse av funksjonalitet og grensesnitt som er nødvendige 
for	å	oppnå	samvirkingsevne/samtrafikk	med	infrastruktursystemer	og	-utstyr,

– «plug-and-play»-integrasjon av fremtidige nye eller oppdaterte ITS-applikasjoner i en åpen plattform i 
kjøretøyet,

–	 bruk	av	en	standardiseringsprosess	for	å	vedta	arkitekturen	og	de	åpne	spesifikasjonene	i	kjøretøyet.

1.2. Fastsettelse av nødvendige tiltak for ytterligere å fremme utviklingen og innføringen av samarbeidende 
systemer (mellom kjøretøyer, mellom kjøretøy og infrastruktur og mellom infrastrukturer ), basert på

– forenkling av utveksling av data eller informasjon mellom kjøretøyer, mellom infrastrukturer og mellom 
kjøretøy og infrastruktur,

– tilgjengelighet av relevante data eller relevant informasjon som skal utveksles med de respektive kjøretøy- 
eller veiinfrastrukturpartene,

– bruk av et standardisert meldingsformat for å utveksle data eller informasjon mellom kjøretøy og 
infrastruktur,

– fastsettelse av en kommunikasjonsinfrastruktur for utveksling av data eller informasjon mellom kjøretøyer, 
mellom infrastrukturer og mellom kjøretøy og infrastruktur,

– bruk av en standardiseringsprosess for å vedta de respektive arkitekturene.

______
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VEDLEGG II

prinSipper for SpeSifikaSJoner og innfØring av itS

(som nevnt i artikkel 5, 6 og 8)

Vedtakelse	av	spesifikasjoner,	utstedelse	av	standardiseringsmandater	og	utvelging	og	innføring	av	ITS-applikasjoner	
og -tjenester skal skje på grunnlag av en behovsvurdering som omfatter alle relevante berørte parter, og skal være i 
samsvar med følgende prinsipper: Disse tiltakene skal

a) være effektive – gi et merkbart bidrag til å løse de viktigste problemene i forbindelse med veitransport i Europa 
(f.eks.	redusere	trafikkbelastningen,	minske	utslippene,	forbedre	energieffektiviteten	og	øke	sikkerheten,	også	for	
myke	trafikanter),

b) være kostnadseffektive – sikre et best mulig forhold mellom kostnader og resultat med hensyn til måloppnåelse,

c) være forholdsmessige – eventuelt angi ulike nivåer av oppnåelighet for tjenestenes innføring og kvalitet, samtidig 
som det tas hensyn til lokale, regionale, nasjonale og europeiske særegenheter,

d) støtte tjenestenes kontinuitet – sikre sømløse tjenester i hele Unionen, særlig på det transeuropeiske nettet, og 
om mulig ved Unionens ytre grenser, når ITS-tjenester innføres. Tjenestenes kontinuitet bør sikres på et nivå som 
er tilpasset egenskapene til transportnettet som knytter landene sammen med hverandre, og som eventuelt knytter 
regioner sammen med regioner og byer med landområder,

e) sørge for samvirkingsevne – sikre at systemene og de underliggende forretningsprosessene har kapasitet til å 
utveksle data og dele informasjon og kunnskap, slike at det blir mulig å levere effektive ITS-tjenester,

f) støtte bakoverkompatibilitet – dersom det er aktuelt, sikre at ITS-systemene kan fungere sammen med eksisterende 
systemer for å nå et felles mål, uten å hindre utviklingen av nye teknologier,

g) respektere særegenhetene ved eksisterende nasjonal infrastruktur og nasjonale nett – ta høyde for ulikheter i 
transportnettenes	særegenheter,	særlig	med	hensyn	til	trafikkomfanget	og	værforholdene	langs	veien,

h) fremme lik tilgang	 –	 ikke	 hindre	 eller	 forskjellsbehandle	 myke	 trafikanter	 når	 det	 gjelder	 tilgang	 til	 ITS-
applikasjoner og -tjenester,

i) støtte teknisk modenhet – etter en relevant risikovurdering demonstrere de nyskapende ITS-systemenes pålitelighet 
ved å vise at de har et tilstrekkelig teknisk utviklingsnivå og en tilstrekkelig driftsmessig utnytting,

j) sørge for tids- og posisjonsbestemmelse av høy kvalitet – bruke satellittbaserte infrastrukturer, eller eventuelt 
teknologier med tilsvarende presisjonsnivå, til ITS-applikasjoner og -tjenester som krever verdensomspennende, 
kontinuerlige, nøyaktige og garanterte tjenester for tids- og posisjonsbestemmelse,

k) lette intermodalitet – ta hensyn til samordningen av ulike transportformer, der dette er aktuelt, når ITS innføres,

l) bevare sammenheng – ta hensyn til eksisterende ITS-relevante regler, politikker og aktiviteter i Unionen, særlig på 
standardiseringsområdet.

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF	 av	 17.	 juni	 2008	 om	 samtrafikkevnen	 i	 Fellesskapets	
jernbanesystem(1), særlig artikkel 5 nr. 3 bokstav e) og artikkel 
6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)	 Med	 tekniske	 spesifikasjoner	 for	 samtrafikkevne	 (TSI-
er)	menes	 spesifikasjoner	 som	er	vedtatt	 i	 samsvar	med	
direktiv 2008/57/EF. I TSI-ene fastsettes alle vilkår som 
samtrafikkomponenter	 og	 delsystemer	 skal	 overholde,	
samt hvilke framgangsmåter som skal følges ved vurdering 
av	 samsvar	 og	 bruksegnethet	 for	 samtrafikkomponenter	
og	EF-verifisering	av	delsystemer.

2) De modulene som skal brukes til samsvarsvurdering av 
samtrafikkomponenter	og	EF-verifisering	av	delsystemer	
for TSI-ene for «rullende materiell – støy», «rullende 
materiell – godsvogner» og «styring, kontroll og signal», 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 14.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

er fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/66/EF(2), 2006/861/
EF(3) og 2006/679/EF(4).

3) De modulene som skal brukes til samsvarsvurdering 
av	 samtrafikkomponenter	 og	 EF-verifisering	 av	
delsystemer for TSI-ene for «infrastruktur», «energi», 
«rullende materiell» og «styring, kontroll og signal» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, er 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/217/EF(5), 2008/284/
EF(6), 2008/232/EF(7) og 2006/860/EF(8).

4) De modulene som skal brukes til samsvarsvurdering av 
samtrafikkomponenter	og	EF-verifisering	av	delsystemer	
for TSI-ene for «sikkerhet i jernbanetunneler» og 
«bevegelseshemmede personer» i de transeuropeiske 
jernbanesystemene for konvensjonelle tog og 
høyhastighetstog, er fastsatt i kommisjonsvedtak 
2008/163/EF(9) og 2008/164/EF(10).

5) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav e) i direktiv 
2008/57/EF	 skal	 TSI-ene	 vise	 til	 modulene	 definert	 i	
rådsbeslutning 93/465/EØF(11). Nevnte beslutning er 
opphevet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for 
markedsføring av produkter(12), der det er fastsatt felles 
prinsipper og referansebestemmelser som får anvendelse 
på tvers av sektorlovgivningen for å gi et ensartet 
grunnlag for utarbeidelse, revisjon eller omarbeiding av 
slik lovgivning.

(2) EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1.
(3) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1.
(4) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1.
(5) EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1.
(6) EUT L 104 av 14.4.2008, s. 1.
(7) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132.
(8) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1.
(9) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1.
(10) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72.
(11) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
(12) EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. november 2010

om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske 
spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF

[meddelt under nummer K(2010) 7582]

(2010/713/EU)(*)

2016/EØS/7/20
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6)	 Imidlertid	finnes	det	allerede	en	spesifikk	og	omfattende	
rettslig ramme for jernbanesektoren som gjør det 
nødvendig å foreta en særlig tilpasning av modulene i 
beslutning nr. 768/2008/EF. Særlig krever bestemmelsene 
i direktiv 2008/57/EF om samsvarsvurdering og vurdering 
av	 bruksegnethet	 for	 samtrafikkomponenter	 og	 EF-
verifisering	av	delsystemer	særlig	tilpasning	av	modulene	
definert	i	vedlegg	II	til	beslutning	nr.	768/2008/EF.

7) Ettersom det er nødvendig å ta hensyn til særtrekkene 
i jernbanesektoren for å sikre sammenheng mellom 
alle	 rettsakter	 som	 gjelder	 samtrafikkomponenter	 og	
delsystemer,	bør	det	defineres	moduler	som	er	spesifikke	
for denne sektoren.

8) For å opprette et felles sett av moduler for alle TSI-
er er det nødvendig å innføre dem i én rettsakt. Denne 
beslutning bør fastsette et slikt felles sett av moduler 
som bør gjøre det mulig for regelgiveren å velge egnede 
framgangsmåter for samsvarsvurdering, vurdering av 
bruksegnethet	og	EF-verifisering	under	utarbeidelse	eller	
revisjon av TSI-er.

9) De TSI-ene som gjelder den dagen denne beslutning trer i 
kraft, bør ikke vise til modulene fastsatt i denne beslutning 
før de er revidert, men fortsatt gjøre bruk av de modulene 
for samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet 
for	 samtrafikkomponenter	 og	 for	 EF-verifisering	 av	
delsystemer som er fastsatt i de relevante vedleggene 
til disse TSI-ene. Når disse TSI-ene er revidert, bør de 
imidlertid omfattes av denne beslutnings virkeområde.

10) For å lette forståelsen bør en oversikt over begreper 
som	 brukes	 i	 de	 jernbanespesifikke	 modulene	 for	
samsvarsvurdering, og de tilsvarende begrepene i 
generelle	moduler	definert	 i	beslutning	nr.	768/2008/EF	
vedlegges denne beslutning. Videre bør det utarbeides 
en sammenligningstabell over modulene som brukes i 
TSI-ene nevnt i betraktning 2–4, modulene som brukes 
i	 beslutning	 nr.	 768/2008/EF,	 og	 de	 jernbanespesifikke	
modulene	som	er	definert	i	vedlegg	I	til	denne	beslutning.

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 
2008/57/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Modulene for framgangsmåter for samsvarsvurdering og 
vurdering	 av	 bruksegnethet	 for	 samtrafikkomponenter	 og	 for	

EF-verifisering	av	delsystemer,	som	definert	i	vedlegg	I,	vedtas	
herved.

En	oversikt	over	begreper	som	brukes	i	de	jernbanespesifikke	
modulene for samsvarsvurdering og de tilsvarende begrepene 
i	generelle	moduler,	som	definert	i	beslutning	nr.	768/2008/EF,	
er fastsatt i vedlegg II.

En	sammenligningstabell	over	modulene	som	brukes,	finnes	i	
vedlegg III.

Artikkel 2

Virkeområde

Modulene får anvendelse på alle TSI-er som trer i kraft på eller 
etter datoen nevnt i artikkel 8.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne beslutning menes med:

1.	 «teknisk	 spesifikasjon	 for	 samtrafikkevne»	 («TSI»)	 en	
spesifikasjon	 vedtatt	 i	 samsvar	 med	 direktiv	 2008/57/
EF som hvert delsystem eller del av et delsystem skal 
omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og 
sikre	jernbanesystemets	samtrafikkevne,

2. «kjøretøy» et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på 
jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft. Et kjøretøy 
består	 av	 ett	 eller	 flere	 strukturelle	 og	 funksjonelle	
delsystemer eller deler av slike delsystemer,

3. «delsystemer» resultatet av inndelingen av 
jernbanesystemet, som beskrevet i vedlegg II til direktiv 
2008/57/EF,

4.	 «samtrafikkomponenter»	 enhver	 enkeltstående	
komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller 
fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt 
til	 å	 inngå	 i	 et	 delsystem,	 og	 som	 samtrafikkevnen	 til	
jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig 
av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle og 
immaterielle produkter, som programvare,

5. «søker» oppdragsgiver eller produsent,

6. «oppdragsgiver» ethvert foretak, offentlig eller privat, 
som bestiller prosjektering og/eller bygging eller 
fornyelse eller opprusting av et delsystem. Dette foretaket 
kan være et jernbaneforetak, en infrastrukturforvaltning 
eller en innehaver, eller en konsesjonsinnehaver med 
ansvar for å utføre et prosjekt,
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7. «meldte organer» de organene som har ansvar for å foreta 
en	 samsvarsvurdering	 av	 samtrafikkomponentene	 eller	
en vurdering av deres bruksegnethet eller for å vurdere 
framgangsmåten	for	EF-verifisering	av	delsystemene,

8. «harmonisert standard» enhver europeisk standard vedtatt 
av ett av de europeiske standardiseringsorganene oppført 
i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter(1) i forbindelse med et 
mandat fra Kommisjonen utarbeidet etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv, som alene eller 
sammen med andre standarder gir en løsning med hensyn 
til overholdelse av en lovbestemmelse,

9. «ibruktaking» alle operasjoner som utføres for å sette 
et delsystem eller et kjøretøy i den driftsstatus det er 
konstruert for,

10.	 «bringe	 i	 omsetning»	 gjøre	 en	 samtrafikkomponent	
tilgjengelig på EU-markedet for første gang,

11. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 
produserer et produkt, eller som får et produkt konstruert 
eller produsert, og som markedsfører produktet under sitt 
navn eller varemerke,

12. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert 
i Unionen som har fått en skriftlig fullmakt fra en 
produsent eller en oppdragsgiver til å opptre på dennes 
vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver,

13. «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om kravene 
angitt	 i	den	aktuelle	TSI-en	for	en	samtrafikkomponent,	
er oppfylt,

14. «vurdering av bruksegnethet» en prosess for å fastslå om 
kravene til bruksegnethet angitt i den aktuelle TSI-en for 
en	samtrafikkomponent	er	oppfylt,

15.	 «EF-verifisering»	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 18	 i	
direktiv 2008/57/EF der et meldt organ kontrollerer og 
sertifiserer	 at	 delsystemet	 overholder	 bestemmelsene	 i	
direktiv 2008/57/EF, den eller de aktuelle TSI-ene og de 
andre reglene som følger av traktaten, og kan tas i bruk.

(1) EFT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Artikkel 4

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

1.		 Framgangsmåtene	for	samsvarsvurdering	av	samtrafikk-
komponentene som omfattes av TSI-ene, skal velges blant 
modulene	definert	i	vedlegg	I,	i	samsvar	med	følgende	kriterier:

a)  om vedkommende modul er hensiktsmessig for typen 
samtrafikkomponent,

b)		 arten	 av	 risiko	 forbundet	 med	 samtrafikkomponenten	 og	
i hvilket omfang samsvarsvurderingen svarer til typen og 
graden av risiko,

c)  produsentens behov for å kunne velge mellom et kvalitets-
styringssystem	 og	 modulene	 for	 produktsertifisering	
definert	i	vedlegg	I,

d)  behovet for å unngå å pålegge bruk av moduler som ville 
være for belastende i forhold til risikoene.

2.  TSI-en(e) skal angi hvilke moduler for samsvarsvurdering 
som	 skal	 anvendes	 på	 samtrafikkomponentene.	 Når	 det	 er	
nødvendig på grunn av de særlige egenskapene ved det aktuelle 
delsystemet, kan TSI-en(e) presisere og supplere modulene.

Artikkel 5

Framgangsmåte for vurdering av bruksegnethet

Når TSI-ene krever det, skal framgangsmåten for vurdering 
av	 bruksegnethet	 for	 samtrafikkomponentene	 gjennomføres	 i	
samsvar med instruksene angitt i modul CV i vedlegg I.

Artikkel 6
Framgangsmåter for EF-verifisering

1.	 Framgangsmåtene	 for	 EF-verifisering	 av	 delsystemene	
som omfattes av TSI-ene, skal velges blant modulene angitt i 
vedlegg I, i samsvar med følgende kriterier:

a) om vedkommende modul er hensiktsmessig for typen 
delsystem,

b) arten av risiko forbundet med delsystemet og i hvilket 
omfang	 EF-verifiseringen	 svarer	 til	 typen	 og	 graden	 av	
risiko,



Nr. 7/108 4.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) produsentens behov for å kunne velge mellom et kvalitets-
styringssystem	 og	 modulene	 for	 produktsertifisering	
definert	i	vedlegg	I,

d) behovet for å unngå å pålegge bruk av moduler som ville 
være for belastende i forhold til risikoene.

2.	 TSI-en(e)	 skal	 angi	 hvilke	 moduler	 for	 EF-verifisering	
som skal anvendes på delsystemene. Når det er nødvendig på 
grunn av de særlige egenskapene ved det aktuelle delsystemet, 
kan TSI-en(e) presisere og supplere modulene.

Artikkel 7

Meldte organers datterforetak og underleverandører

1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 
forbindelse	med	samsvarsvurdering	eller	EF-verifisering	til	en	
underleverandør eller et datterforetak, skal det påta seg det fulle 
ansvaret for de oppgavene som utføres av underleverandører 
eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

2. Virksomhet kan overdras til en underleverandør eller 
utføres av et datterforetak bare dersom søkeren har gitt sitt 
samtykke.

Artikkel 8

Anvendelse

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2011.

Artikkel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2010.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident
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VEDLEGG I

Moduler for framgangsmåter for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering som skal 
brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne

Moduler	for	samsvarsvurdering	av	samtrafikkomponenter ................................................................................. 

Modul CA. Intern produksjonskontroll ................................................................................................................ 

Modul	CA1.	Intern	produksjonskontroll	med	produktverifisering	ved	undersøkelse	av	hvert	enkelt	produkt ... 

Modul	CA2.	Intern	produksjonskontroll	med	produktverifisering	med	ujevne	mellomrom	 .............................. 

Modul CB. EF-typeprøving ................................................................................................................................. 

Modul CC. Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll ................................................................. 

Modul CD. Typesamsvar på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen ......................... 

Modul	CF.	Typesamsvar	på	grunnlag	av	produktverifisering .............................................................................. 

Modul CH. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem ........................................................... 

Modul CH1. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll ......................... 

Moduler	for	vurdering	av	samtrafikkomponentenes	bruksegnethet .................................................................... 

Modul CV. Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet) .................................................................... 

Moduler	for	EF-verifisering	av	delsystemer ........................................................................................................ 

Modul SB. EF-typeprøving .................................................................................................................................. 

Modul SD. EF-verifisering	på	grunnlag	av	et	kvalitetsstyringssystem	for	produksjonsprosessen ...................... 

Modul	SF.	EF-verifisering	på	grunnlag	av	produktverifisering ........................................................................... 

Modul	SG.	EF-verifisering	på	grunnlag	av	verifisering	av	enkelteksemplarer ...................................................

Modul	SH1.	EF-verifisering	på	grunnlag	av	fullstendig	kvalitetsstyringssystem	med	designkontroll ............... 
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MODULER FOR SAMSVARSVURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTER

Modul CA. Intern produksjonskontroll

1. Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 
forpliktelsene	fastsatt	i	nr.	2,	3	og	4	og	sikrer	og	erklærer	som	eneansvarlig	at	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	
oppfyller	kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	dem.

2. Teknisk dokumentasjon

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere 
om	 samtrafikkomponenten	 oppfyller	 kravene	 i	 TSI-en.	 Den	 tekniske	 dokumentasjonen	 skal	 inneholde	
en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, dekke 
prosjektering,	framstilling,	vedlikehold	og	drift	av	samtrafikkomponenten.

	 Eventuelt	 skal	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	 godtgjøre	 at	 prosjekteringen	 av	 samtrafikkomponenten,	
som allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten	har	vært	i	drift	på	samme	bruksområde.

 Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,

– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår)	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte standardene 
ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske 
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter.

3. Framstilling

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen og overvåkingen av den sikrer at 
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	tekniske	dokumentasjonen	nevnt	i	nr.	2	og	oppfyller	kravene	i	
TSI-en som gjelder for dem.

4. EF-samsvarserklæring

4.1.	 Produsenten	 skal	 utarbeide	 en	 skriftlig	 EF-samsvarserklæring	 for	 samtrafikkomponenten	 og	 kunne	 stille	
den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	I	EF-samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	
er utarbeidet for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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4.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

5. Representant

 Produsentens forpliktelser nevnt i nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul CA1. Intern produksjonskontroll med produktverifisering ved undersøkelse av hvert enkelt produkt

1.	 Intern	 produksjonskontroll	 med	 produktverifisering	 ved	 undersøkelse	 av	 hvert	 enkelt	 produkt	 er	 den	
framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 6 og 
sikrer	og	erklærer	som	eneansvarlig	at	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	i	den	tekniske	
spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	dem.

2. Teknisk dokumentasjon

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere 
om	samtrafikkomponenten	oppfyller	kravene	i	TSI-en.

 Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den utstrekning 
det	er	relevant	for	vurderingen,	dekke	prosjektering,	framstilling,	vedlikehold	og	drift	av	samtrafikkomponenten.

	 Eventuelt	 skal	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	også	 godtgjøre	 at	 prosjekteringen	 av	 samtrafikkomponenten,	
som allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten	har	vært	i	drift	på	samme	bruksområde.

 Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,

– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår)	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte standardene 
ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske 
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter.

3. Framstilling

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen og overvåkingen av den sikrer at 
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	tekniske	dokumentasjonen	nevnt	i	nr.	2	og	oppfyller	kravene	i	
TSI-en som gjelder for dem.
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4. Produktkontroll

	 For	hvert	enkelt	produkt	som	framstilles,	skal	det	utføres	én	eller	flere	prøvinger	av	ett	eller	flere	bestemte	
aspekter	ved	samtrafikkomponenten	for	å	kontrollere	at	den	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	den	tekniske	
dokumentasjonen og oppfyller kravene i TSI-en. Etter produsentens valg kan prøvingene utføres enten av et 
akkreditert internt organ eller på ansvar av et meldt organ valgt av produsenten.

5.	 EF-samsvarssertifikat

	 Det	meldte	organet	skal	utstede	et	EF-samsvarssertifikat	på	bakgrunn	av	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	
er utført.

	 Produsenten	skal	oppbevare	EF-samsvarssertifikatene	tilgjengelig	for	kontroll	av	de	nasjonale	myndighetene	i	
det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti 
år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.

6. EF-samsvarserklæring 

6.1.	 Produsenten	 skal	 utarbeide	 en	 skriftlig	 EF-samsvarserklæring	 for	 samtrafikkomponenten	 og	 kunne	 stille	
den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	I	EF-samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	
er utarbeidet for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

7. Representant

 Produsentens forpliktelser nevnt i nr. 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul CA2. Intern produksjonskontroll med produktverifisering med ujevne mellomrom 

1.	 Intern	 produksjonskontroll	 med	 produktverifisering	 med	 ujevne	 mellomrom	 er	 den	 framgangsmåten	 for	
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 6 og sikrer og erklærer 
som	eneansvarlig	at	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	
samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	dem.

2. Teknisk dokumentasjon

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere 
om	samtrafikkomponenten	er	i	samsvar	med	kravene	i	TSI-en.	Den	tekniske	dokumentasjonen	skal	inneholde	
en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, dekke 
prosjektering,	framstilling,	vedlikehold	og	drift	av	samtrafikkomponenten.

	 Eventuelt	 skal	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	også	 godtgjøre	 at	 prosjekteringen	 av	 samtrafikkomponenten,	
som allerede er godkjent før gjennomføringen av den aktuelle TSI-en, er i samsvar med TSI-en, og at 
samtrafikkomponenten	har	vært	i	drift	på	samme	bruksområde.

 Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,

– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv.,
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– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår)	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte standardene 
ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske 
dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter.

3. Framstilling

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen og overvåkingen av den sikrer at 
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	tekniske	dokumentasjonen	nevnt	i	nr.	2,	og	oppfyller	kravene	i	
TSI-en som gjelder for dem.

4. Produktkontroll

4.1. Etter produsentens valg skal et akkreditert internt organ eller et meldt organ valgt av produsenten utføre eller få 
utført produktkontroller med ujevne mellomrom.

4.2. Produsenten skal presentere sine produkter i form av homogene partier og treffe alle de tiltakene som er 
nødvendige for at framstillingsprosessen skal kunne sikre at hvert parti som blir framstilt, er homogent.

4.3.	 Alle	 samtrafikkomponenter	 skal	 være	 tilgjengelig	 for	verifisering	 i	 form	av	homogene	partier.	Det	 skal	 tas	
en	 stikkprøve	 av	 hvert	 parti.	Alle	 samtrafikkomponenter	 i	 en	 prøve	 skal	 undersøkes	 enkeltvis,	 og	 det	 skal	
utføres egnede prøvinger for å sikre at produktet er i samsvar med den typen som er beskrevet i den tekniske 
dokumentasjonen og kravene i TSI-en som gjelder for det, og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller 
avvises.

5.	 EF-samsvarssertifikat

	 Det	meldte	organet	skal	utstede	et	EF-samsvarssertifikat	på	bakgrunn	av	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	
er utført.

	 Produsenten	skal	oppbevare	EF-samsvarssertifikatene	tilgjengelig	for	kontroll	av	de	nasjonale	myndighetene	i	
det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti 
år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.

6. EF-samsvarserklæring

6.1.	 Produsenten	 skal	 utarbeide	 en	 skriftlig	 EF-samsvarserklæring	 for	 samtrafikkomponenten	 og	 kunne	 stille	
den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	I	EF-samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	
er utarbeidet for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.
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7. Representant

 Produsentens forpliktelser nevnt i nr. 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul CB. EF-typeprøving

1. EF-typeprøving er den delen av en framgangsmåte for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den 
tekniske	 konstruksjonen	 til	 en	 samtrafikkomponent	 og	 kontrollerer	 og	 bekrefter	 at	 samtrafikkomponentens	
tekniske	konstruksjon	oppfyller	kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	
for den.

2. EF-typeprøving kan utføres på en av følgende måter:

–	 undersøkelse	av	et	prøveeksemplar	av	samtrafikkomponenten	(produksjonstype)	som	er	representativt	for	
den planlagte produksjonen,

–	 vurdering	av	egnetheten	til	samtrafikkomponentens	tekniske	konstruksjon	ved	å	undersøke	den	tekniske	
dokumentasjonen og støttedokumentasjonen nevnt i nr. 3, i tillegg til å undersøke prøveeksemplarer av én 
eller	flere	kritiske	deler	av	samtrafikkomponenten	som	er	representative	for	den	planlagte	produksjonen	
(kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype),

–	 vurdering	 av	 egnetheten	 til	 samtrafikkomponentens	 tekniske	 konstruksjon	 ved	 å	 undersøke	 den	
tekniske dokumentasjonen og støttedokumentasjonen nevnt i nr. 3, uten å undersøke et prøveeksemplar 
(konstruksjonstype).

3. Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til et meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 
samtrafikkomponenten	 oppfyller	 de	 aktuelle	 kravene	 i	 TSI-en.	 Den	 tekniske	 dokumentasjonen	 skal	
inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, 
dekke	 prosjektering,	 framstilling,	 vedlikehold	 og	 drift	 av	 samtrafikkomponenten.	 Den	 tekniske	
dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,

– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer 
osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår),	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	 liste	 over	 de	 harmoniserte	 standardene	og/eller	 andre	 relevante	 tekniske	 spesifikasjoner	 som	er	
anvendt helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 
beskrivelser av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i 
den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
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– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter,

– prøveeksemplarene som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode 
om	flere	prøveeksemplarer	dersom	dette	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	prøvingsprogrammet,

– støttedokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I støttedokumentasjonen 
skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/
eller	 tekniske	spesifikasjonene	 ikke	er	anvendt	 i	 sin	helhet.	Støttedokumentasjonen	skal	om	nødvendig	
omfatte resultater fra prøvinger som er utført på produsentens egnede laboratorium, eller på et annet 
prøvingslaboratorium for produsentens regning og på dennes ansvar.

4. Det meldte organet skal:

	 for	samtrafikkomponenten:

4.1.	 undersøke	den	tekniske	dokumentasjonen	og	støttedokumentasjonen	for	å	vurdere	om	samtrafikkomponentens	
tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende med hensyn til kravene i den aktuelle TSI-en.

 for prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene:

4.2. kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene er framstilt i samsvar med kravene i TSI-en og den 
tekniske dokumentasjonen, og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med de gjeldende bestemmelsene 
i	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene,	samt	hvilke	deler	som	er	konstruert	
uten at de gjeldende bestemmelsene i disse standardene er blitt anvendt,

4.3. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om kravene i TSI-en er anvendt 
korrekt,

4.4. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende 
løsningene	i	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene,	å	kontrollere	om	disse	
løsningene er anvendt korrekt,

4.5. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der løsningene i de relevante 
harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene	ikke	er	anvendt,	å	kontrollere	om	de	løsningene	
som produsenten har valgt, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i TSI-en,

4.6. inngå avtale med produsenten om på hvilket sted undersøkelsene og prøvingene skal utføres.

5. Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport med en oversikt over hvilke tiltak som er truffet i 
samsvar med nr. 4, samt resultatene av dem. Uten at det berører det meldte organets forpliktelser overfor 
meldermyndighetene, skal det meldte organet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i denne rapporten bare 
med produsentens samtykke.

6.	 Dersom	typen	oppfyller	kravene	i	TSI-en	som	gjelder	for	den	aktuelle	samtrafikkomponenten,	skal	det	meldte	
organet	utstede	et	EF-typeprøvingssertifikat	til	produsenten.	Sertifikatet	skal	inneholde	produsentens	navn	og	
adresse,	konklusjonene	fra	undersøkelsen,	eventuelle	vilkår	for	sertifikatets	gyldighet	og	de	opplysningene	som	
er	nødvendige	for	å	identifisere	den	godkjente	typen.	Sertifikatet	kan	ha	ett	eller	flere	vedlegg.

	 Sertifikatet	 med	 vedlegg	 skal	 inneholde	 alle	 opplysninger	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 vurdere	 om	
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	undersøkte	typen.

 Dersom typen ikke oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet nekte å utstede et EF-typeprøvings-
sertifikat,	underrette	søkeren	om	dette	og	gi	en	detaljert	begrunnelse	for	avslaget.
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7. Produsenten skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for EF-
typeprøvingssertifikatet,	om	alle	endringer	av	den	godkjente	typen	som	kan	påvirke	samtrafikkomponentens	
samsvar	med	 kravene	 i	TSI-en	 eller	 vilkårene	 for	 sertifikatets	 gyldighet.	 Slike	 endringer	 krever	 ytterligere	
godkjenning	i	form	av	et	tillegg	til	det	opprinnelige	EF-typeprøvingssertifikatet.	Bare	de	undersøkelsene	og	
prøvingene som er relevante og nødvendige som følge av endringene, skal utføres.

8.	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 sine	 meldermyndigheter	 om	 de	 EF-typeprøvingssertifikatene	 og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning 
gjøre	tilgjengelig	for	sine	meldermyndigheter	listen	over	sertifikater	og/eller	eventuelle	tillegg	til	disse	som	er	
avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

	 Hvert	meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 de	EF-typeprøvingssertifikatene	 og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 
begrenset,	og	på	anmodning	om	de	sertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse	som	det	har	utstedt.

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-
typeprøvingssertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse.	På	anmodning	kan	Kommisjonen	og	medlemsstatene	få	
en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet. Det 
meldte	organet	skal	oppbevare	en	kopi	av	EF-typeprøvingssertifikatet	med	vedlegg	og	tillegg,	herunder	den	
dokumentasjonen	som	er	lagt	fram	av	produsenten,	fram	til	utløpet	av	sertifikatets	gyldighetstid.

9.	 Produsenten	skal	kunne	stille	en	kopi	av	EF-typeprøvingssertifikatet	med	vedlegg	og	tillegg	og	den	tekniske	
dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle 
TSI-en,	eller	dersom	det	ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	i	ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	
framstilt.

10. Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 7 og 9, forutsatt 
at dette er angitt i fullmakten.

Modul CC. Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll

1. Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll er den delen av en framgangsmåte for samsvarsvurdering 
der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de 
aktuelle	samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	og	oppfyller	
kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	dem.

2. Framstilling

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen og overvåkingen av den sikrer 
at	samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	godkjente	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	og	
oppfyller kravene i TSI-en som gjelder for dem.

3. EF-samsvarserklæring

3.1.	 Produsenten	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-samsvarserklæring	for	samtrafikkomponenten	og	kunne	stille	den	
til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom 
det	 ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	 i	 ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	 I	EF-
samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

3.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

	 Sertifikatet	som	det	skal	vises	til,	er:

–	 EF-typeprøvingssertifikatet	med	tillegg.
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4. Representant

 Produsentens forpliktelser nevnt i nr. 3 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, 
forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul CD. Typesamsvar på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen

1. Typesamsvar på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen er den delen av en 
framgangsmåte for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer 
og	erklærer	som	eneansvarlig	at	den	aktuelle	samtrafikkomponenten	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	EF-
typeprøvingssertifikatet	 og	 oppfyller	 kravene	 i	 den	 tekniske	 spesifikasjonen	 for	 samtrafikkevne	 (TSI)	 som	
gjelder for den.

2. Framstilling

 Produsenten skal ha et godkjent kvalitetsstyringssystem for produksjon samt inspeksjon av ferdig produkt og 
prøving	av	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	som	angitt	i	nr.	3,	og	skal	være	underlagt	tilsyn	som	angitt	i	 
nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.	 Produsenten	 skal	 for	 de	 aktuelle	 samtrafikkomponentene	 inngi	 en	 søknad	 om	 vurdering	 av	 sitt	
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

–	 alle	relevante	opplysninger	om	den	aktuelle	kategorien	samtrafikkomponenter,

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

–	 den	tekniske	dokumentasjonen	for	den	godkjente	typen	og	en	kopi	av	EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2.	 Kvalitetsstyringssystemet	 skal	 sikre	 at	 samtrafikkomponentene	 er	 i	 samsvar	 med	 typen	 beskrevet	 i	 EF-
typeprøvingssertifikatet	og	oppfyller	kravene	i	TSI-en	som	gjelder	for	dem.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

 Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder 
produktkvalitet,

– de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

– de undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, samt opplysninger om 
hvor hyppig de vil bli utført,
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– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.,	og

– midler til å føre tilsyn med at den produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at kvalitetsstyringssystemet 
virker effektivt.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

	 Det	skal	forutsette	at	de	delene	av	kvalitetsstyringssystemet	som	er	i	samsvar	med	tilsvarende	spesifikasjoner	
i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante kvalitetsstyringsstandarden, den harmoniserte 
standarden	og/eller	den	tekniske	spesifikasjonen,	oppfyller	disse	kravene.

	 Når	 produsenten	 anvender	 et	 sertifisert	 kvalitetsstyringssystem	 som	 er	 sertifisert	 av	 et	 akkreditert	
sertifiseringsorgan,	til	framstilling	av	den	aktuelle	samtrafikkomponenten,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	
dette i sin vurdering. I slike tilfeller skal det meldte organet gjøre en grundig vurdering av bare de dokumentene 
og	nedtegnelsene	som	er	spesifikke	for	samtrafikkomponentens	kvalitetsstyringssystem.	Det	meldte	organet	
skal ikke på nytt vurdere hele kvalitetshåndboken og alle framgangsmåter som allerede er vurdert av 
sertifiseringsorganet	for	kvalitetsstyringssystemet.

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 
å	vurdere	samtrafikkomponenter	på	det	aktuelle	området	og	den	aktuelle	produktteknologien	samt	ha	kunnskap	
om kravene i TSI-en. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen 
skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd femte strekpunkt, for å kontrollere 
produsentens	evne	til	å	identifisere	hvilke	krav	TSI-en	stiller,	og	til	å	gjennomføre	nødvendige	undersøkelser	
for	å	sikre	at	samtrafikkomponenten	oppfyller	disse	kravene.

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen. Dersom vurderingen av kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende 
måte viser at kravene nevnt i nr. 3.2 er oppfylt, skal det meldte organet utstede en godkjenning av 
kvalitetsstyringssystemet til søkeren.

3.4. Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

3.5. Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet 
om	 alle	 planlagte	 endringer	 av	 det	 som	 kan	 påvirke	 samtrafikkomponenten,	 herunder	 endringer	 av	
kvalitetsstyringssystemets	sertifikat.

 Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

 Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn på det meldte organets ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

4.2. Produsenten skal, med henblikk på periodisk revisjon, gi det meldte organet adgang til steder der framstilling, 
inspeksjon,	prøving	og	lagring	finner	sted,	og	gi	det	alle	nødvendige	opplysninger,	særlig:

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.
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4.3. Det meldte organet skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

 De periodiske revisjonene skal gjennomføres minst hvert annet år.

	 Når	produsenten	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	dette	i	sine	
periodiske revisjoner.

4.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte	organet	om	nødvendig	utføre	eller	 få	utført	prøvinger	 av	 samtrafikkomponenter	 for	 å	kontrollere	 at	
kvalitetsstyringssystemet virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport og, 
dersom det ble utført en prøving, en prøvingsrapport.

5. EF-samsvarserklæring

5.1.	 Produsenten	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-samsvarserklæring	for	samtrafikkomponenten	og	kunne	stille	den	
til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom 
det	 ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	 i	 ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	 I	EF-
samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

5.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

	 Sertifikatene	som	det	skal	vises	til,	er:

– godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3.3, og eventuelle revisjonsrapporter angitt i nr. 4.3, 

–	 EF-typeprøvingssertifikatet	med	tillegg.

6. Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt:

– dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,

– den godkjente endringen nevnt i nr. 3.5, og

– beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.

7. Hvert meldte organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 
meldermyndigheter listen over godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som er avslått, midlertidig opphevet 
eller på annen måte begrenset.

 Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning 
om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt.
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8. Representant

 Produsentens forpliktelser i nevnt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul CF. Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering

1.	 Typesamsvar	 på	 grunnlag	 av	produktverifisering	 er	 den	delen	 av	 en	 framgangsmåte	 for	 samsvarsvurdering	
der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de 
aktuelle	samtrafikkomponentene,	som	er	omfattet	av	bestemmelsene	i	nr.	3,	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	
EF-typeprøvingssertifikatet	og	oppfyller	kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	
gjelder for dem.

2. Framstilling

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillingsprosessen og overvåkingen av den sikrer 
at	samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	godkjente	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	og	
oppfyller kravene i TSI-en som gjelder for dem.

3.	 Verifisering

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at 
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	godkjente	typen	som	er	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet,	
og oppfyller kravene i TSI-en.

	 Undersøkelsene	og	prøvingene	 for	å	kontrollere	at	 samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	 i	TSI-en	 skal	
etter	produsentens	valg	foretas	ved	å	undersøke	og	prøve	hver	enkelt	samtrafikkomponent	som	angitt	i	nr.	4,	
eller	ved	å	undersøke	og	prøve	samtrafikkomponentene	på	et	statistisk	grunnlag	som	angitt	i	nr.	5.

4.	 Samsvarskontroll	ved	undersøkelse	og	prøving	av	hver	enkelt	samtrafikkomponent

4.1.	 Alle	 samtrafikkomponenter	 skal	 undersøkes	 enkeltvis,	 og	 det	 skal	 utføres	 egnede	 prøvinger	 som	 fastsatt	
i	 den	 aktuelle	 TSI-en,	 den	 eller	 de	 relevante	 harmoniserte	 standardene	 og/eller	 tekniske	 spesifikasjonene,	
eller tilsvarende prøvinger, for å kontrollere om de er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet,	 og	med	 kravene	 i	 TSI-en.	 Dersom	 ingen	 prøving	 er	 angitt	 i	 TSI-en,	 den	 eller	 de	
harmoniserte	standardene	eller	den	eller	de	tekniske	spesifikasjonene,	skal	produsenten	og	det	aktuelle	meldte	
organet sammen bestemme hvilke prøvinger som skal utføres.

4.2.	 Det	meldte	organet	skal	utstede	et	EF-samsvarssertifikat	på	bakgrunn	av	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	
er utført.

	 Produsenten	skal	oppbevare	EF-samsvarssertifikatene	tilgjengelig	for	kontroll	av	de	nasjonale	myndighetene	i	
det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti 
år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.

5. Statistisk samsvarskontroll

5.1. Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at framstillingsprosessen og overvåkingen av den skal sikre at 
hvert	produsert	parti	er	ensartet,	og	skal	legge	fram	sine	samtrafikkomponenter	for	kontroll	i	form	av	ensartede	
partier.

5.2.	 Det	skal	tas	en	stikkprøve	fra	hvert	parti	i	samsvar	med	kravene	i	TSI-en.	Alle	samtrafikkomponenter	i	en	prøve	
skal undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i den aktuelle TSI-en, den eller 
de	harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene,	eller	tilsvarende	prøvinger,	for	å	kontrollere	
om de oppfyller kravene i TSI-en og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises.  Dersom ingen 
prøving er angitt i den aktuelle TSI-en, den eller de harmoniserte standardene og/eller den eller de tekniske 
spesifikasjonene,	skal	produsenten	og	det	aktuelle	meldte	organet	sammen	bestemme	hvilke	prøvinger	som	
skal utføres.

5.3.	 Dersom	 et	 parti	 godkjennes,	 skal	 alle	 samtrafikkomponentene	 i	 partiet	 anses	 som	godkjent,	 bortsett	 fra	 de	
samtrafikkomponentene	i	prøven	som	ikke	oppfylte	prøvingskravene.

	 Det	meldte	organet	skal	utstede	et	EF-samsvarssertifikat	på	bakgrunn	av	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	
er utført.
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	 Produsenten	 skal	 kunne	 stille	 EF-samsvarssertifikatene	 til	 rådighet	 for	 de	 nasjonale	 myndighetene	 i	 det	
tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år 
etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.

5.4. Dersom et parti avvises, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å hindre 
at partiet bringes i omsetning. Dersom partier ofte blir avvist, kan det meldte organet innstille den statistiske 
kontrollen og treffe hensiktsmessige tiltak.

6. EF-samsvarserklæring

6.1.	 Produsenten	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-samsvarserklæring	for	samtrafikkomponenten	og	kunne	stille	den	
til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom 
det	 ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	 i	 ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	 I	EF-
samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

	 Sertifikatene	som	det	skal	vises	til,	er:

–	 EF-typeprøvingssertifikatet	med	tillegg,

–	 EF-samsvarssertifikatet	nevnt	i	nr.	4.2	eller	5.3.

7. Representant

 Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at 
dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser nevnt i nr. 2, 5.1 og 
5.2.

Modul CH. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem

1. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 
produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle 
samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	
for dem.

2. Framstilling

 Produsenten skal ha et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling samt inspeksjon av 
ferdig	produkt	og	prøving	av	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	som	angitt	 i	nr.	3,	og	skal	være	underlagt	
tilsyn som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.	 Produsenten	 skal	 for	 de	 aktuelle	 samtrafikkomponentene	 inngi	 en	 søknad	 om	 vurdering	 av	 sitt	
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av den godkjente representanten, også dennes 
navn og adresse,

–	 den	tekniske	dokumentasjonen	for	én	modell	av	hver	kategori	samtrafikkomponenter	som	skal	framstilles.	
Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,
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– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer 
osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår)	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	 liste	 over	 de	 harmoniserte	 standardene	og/eller	 andre	 relevante	 tekniske	 spesifikasjoner	 som	er	
anvendt helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 
beskrivelser av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i 
den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter,

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, og

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ.

3.2.	 Kvalitetsstyringssystemet	skal	sikre	at	samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	i	TSI-en	som	gjelder	for	dem.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

 Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder 
prosjekterings- og produktkvalitet,

–	 de	tekniske	konstruksjonsspesifikasjonene,	herunder	standarder,	som	vil	bli	anvendt,	og	de	tiltakene	som	
vil	treffes	for	å	sikre	at	kravene	i	den	TSI-en	som	gjelder	for	samtrafikkomponentene,	vil	bli	oppfylt,	i	de	
tilfellene	der	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	de	europeiske	spesifikasjonene	ikke	anvendes	
fullt ut,

–	 de	 metodene,	 prosessene	 og	 systematiske	 tiltakene	 som	 benyttes	 for	 å	 kontrollere	 og	 verifisere	
konstruksjonen,	og	som	vil	bli	brukt	ved	prosjektering	av	samtrafikkomponenter	som	tilhører	den	aktuelle	
produktkategorien,

– de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

– de undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, samt opplysninger om 
hvor hyppig de vil bli utført,

– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.,	og

– tiltak til å føre tilsyn med at den prosjekterings- og produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet virker effektivt.
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3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

	 Det	skal	forutsette	at	de	delene	av	kvalitetsstyringssystemet	som	er	i	samsvar	med	tilsvarende	spesifikasjoner	
i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante kvalitetsstyringsstandarden, den harmoniserte 
standarden	og/eller	den	tekniske	spesifikasjonen,	oppfyller	disse	kravene.

	 Når	 produsenten	 anvender	 et	 sertifisert	 kvalitetsstyringssystem	 som	 er	 sertifisert	 av	 et	 akkreditert	
sertifiseringsorgan,	 til	 prosjektering	og	 framstilling	 av	den	 aktuelle	 samtrafikkomponenten,	 skal	 det	meldte	
organet ta hensyn til dette i sin vurdering. I slike tilfeller skal det meldte organet gjøre en grundig vurdering av 
bare	de	dokumentene	og	nedtegnelsene	som	er	spesifikke	for	samtrafikkomponentens	kvalitetsstyringssystem.	
Det meldte organet skal ikke på nytt vurdere hele kvalitetshåndboken og alle framgangsmåter som allerede er 
vurdert	av	sertifiseringsorganet	for	kvalitetsstyringssystemet.

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 
å	vurdere	samtrafikkomponenter	på	det	aktuelle	området	og	den	aktuelle	produktteknologien,	samt	ha	kunnskap	
om kravene i TSI-en. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen 
skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd, for å kontrollere produsentens 
evne	til	å	identifisere	hvilke	krav	TSI-en	stiller,	og	til	å	gjennomføre	nødvendige	undersøkelser	for	å	sikre	at	
samtrafikkomponenten	oppfyller	disse	kravene.

 Produsenten eller dennes representant skal underrettes om beslutningen.

 Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnet vurdering av beslutningen. 
Dersom vurderingen av kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende måte viser at kravene nevnt i nr. 3.2 er 
oppfylt, skal det meldte organet utstede en godkjenning av kvalitetsstyringssystemet til søkeren.

3.4. Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

3.5. Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet 
om	 alle	 planlagte	 endringer	 av	 det	 som	 kan	 påvirke	 samtrafikkomponenten,	 herunder	 endringer	 av	
kvalitetsstyringssystemets	sertifikat.

 Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

 Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Tilsyn på det meldte organets ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

4.2. Produsenten skal, med henblikk på periodisk revisjon, gi det meldte organet adgang til steder der prosjektering, 
framstilling,	inspeksjon,	prøving	og	lagring	finner	sted,	og	gi	det	alle	nødvendige	opplysninger,	særlig:

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for eksempel 
inspeksjonsrapporter	 og	 prøvingsdata,	 kalibreringsdata,	 rapporter	 om	 berørte	 personers	 kvalifikasjoner	
osv.
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4.3. Det meldte organet skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

 De periodiske revisjonene skal gjennomføres minst hvert annet år.

	 Når	produsenten	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	dette	i	sine	
periodiske revisjoner.

4.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte	organet	om	nødvendig	utføre	eller	 få	utført	prøvinger	 av	 samtrafikkomponenter	 for	 å	kontrollere	 at	
kvalitetsstyringssystemet virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport og, 
dersom det ble gjennomført prøvinger, en prøvingsrapport.

5. EF-samsvarserklæring

5.1.	 Produsenten	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-samsvarserklæring	for	samtrafikkomponenten	og	kunne	stille	den	
til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom 
det	 ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	 i	 ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	 I	EF-
samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

5.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

	 Sertifikatet	som	det	skal	vises	til,	er:

– godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3.3 og eventuelle revisjonsrapporter angitt i nr. 4.3.

6. Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt:

– den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,

– dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet nevnt i nr. 3.1,

– den godkjente endringen nevnt i nr. 3.5, og

– beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.

7. Hvert meldte organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 
meldermyndigheter listen over godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som er avslått, midlertidig opphevet 
eller på annen måte begrenset.

 Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av 
kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt.

8. Representant

 Produsentens forpliktelser i nevnt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.
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Modul CH1. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll er den framgangsmåten for 
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 6 og sikrer og erklærer som 
eneansvarlig	 at	 de	 aktuelle	 samtrafikkomponentene	 oppfyller	 kravene	 i	 den	 tekniske	 spesifikasjonen	 for	
samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	dem.

2. Framstilling

 Produsenten skal ha et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling samt inspeksjon av 
ferdig	produkt	og	prøving	av	de	aktuelle	samtrafikkomponentene	som	angitt	 i	nr.	3,	og	skal	være	underlagt	
tilsyn	som	angitt	i	nr.	5.	Det	skal	i	samsvar	med	nr.	4	ha	blitt	undersøkt	om	samtrafikkomponentenes	tekniske	
konstruksjon er egnet.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.	 Produsenten	 skal	 for	 de	 aktuelle	 samtrafikkomponentene	 inngi	 en	 søknad	 om	 vurdering	 av	 sitt	
kvalitetsstyringssystem til et meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

–	 alle	relevante	opplysninger	om	den	aktuelle	kategorien	samtrafikkomponenter,

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, og

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ.

3.2.	 Kvalitetsstyringssystemet	skal	sikre	at	samtrafikkomponentene	oppfyller	kravene	i	TSI-en	som	gjelder	for	dem.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

 Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder 
prosjekterings- og produktkvalitet,

–	 de	tekniske	konstruksjonsspesifikasjonene,	herunder	standarder,	som	vil	bli	anvendt,	og	de	tiltakene	som	
vil	treffes	for	å	sikre	at	kravene	i	den	TSI-en	som	gjelder	for	samtrafikkomponentene,	vil	bli	oppfylt,	i	de	
tilfellene	der	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	de	europeiske	spesifikasjonene	ikke	anvendes	
fullt ut,

–	 de	 metodene,	 prosessene	 og	 systematiske	 tiltakene	 som	 benyttes	 for	 å	 kontrollere	 og	 verifisere	
konstruksjonen,	og	som	vil	bli	brukt	ved	prosjektering	av	samtrafikkomponenter	som	tilhører	den	aktuelle	
produktkategorien,

– de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

– de undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, samt opplysninger om 
hvor hyppig de vil bli utført,
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– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.,	og

– tiltak til å føre tilsyn med at den prosjekterings- og produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

	 Det	skal	forutsette	at	de	delene	av	kvalitetsstyringssystemet	som	er	i	samsvar	med	tilsvarende	spesifikasjoner	
i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante kvalitetsstyringsstandarden, den harmoniserte 
standarden	og/eller	den	tekniske	spesifikasjonen,	oppfyller	disse	kravene.

	 Når	 produsenten	 anvender	 et	 sertifisert	 kvalitetsstyringssystem	 som	 er	 sertifisert	 av	 et	 akkreditert	
sertifiseringsorgan,	 til	 prosjektering	og	 framstilling	 av	den	 aktuelle	 samtrafikkomponenten,	 skal	 det	meldte	
organet ta hensyn til dette i sin vurdering. I slike tilfeller skal det meldte organet gjøre en grundig vurdering av 
bare	de	dokumentene	og	nedtegnelsene	som	er	spesifikke	for	samtrafikkomponentens	kvalitetsstyringssystem.	
Det meldte organet skal ikke på nytt vurdere hele kvalitetshåndboken og alle framgangsmåter som allerede er 
vurdert	av	sertifiseringsorganet	for	kvalitetsstyringssystemet.

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 
å	vurdere	samtrafikkomponenter	på	det	aktuelle	området	og	den	aktuelle	produktteknologien,	samt	ha	kunnskap	
om kravene i TSI-en. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler.

 Produsenten eller dennes representant skal underrettes om beslutningen.

 Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnet vurdering av beslutningen. 
Dersom vurderingen av kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende måte viser at kravene nevnt i nr. 3.2 er 
oppfylt, skal det meldte organet utstede en godkjenning av kvalitetsstyringssystemet til søkeren.

3.4. Produsenten skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er 
godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

3.5. Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet 
om	 alle	 planlagte	 endringer	 av	 det	 som	 kan	 påvirke	 samtrafikkomponenten,	 herunder	 endringer	 av	
kvalitetsstyringssystemets	sertifikat.

 Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

 Det meldte organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.6. Hvert meldte organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 
meldermyndigheter listen over godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som er avslått, midlertidig opphevet 
eller på annen måte begrenset.

 Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av 
kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt.

4. Designkontroll

4.1. Produsenten skal inngi en søknad om designkontroll til det meldte organet nevnt i nr. 3.1.
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4.2.	 Søknaden	skal	gjøre	det	mulig	å	forstå	hvordan	samtrafikkomponenten	er	prosjektert,	framstilt,	vedlikeholdt	og	
hvordan den fungerer, samt gjøre det mulig å vurdere om den oppfyller kravene i TSI-en som gjelder for den. 
Den skal inneholde:

– produsentens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 
samtrafikkomponenten	 oppfyller	 kravene	 i	 den	 aktuelle	 TSI-en.	 Den	 tekniske	 dokumentasjonen	 skal	
inneholde en beskrivelse av kravene og skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, dekke 
prosjektering	og	drift	av	samtrafikkomponenten.	Den	tekniske	dokumentasjonen	skal,	der	det	er	relevant,	
minst inneholde følgende opplysninger:

–	 en	generell	beskrivelse	av	samtrafikkomponenten,

– konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer 
osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene og listene og hvordan 
samtrafikkomponenten	virker	(herunder	bruksvilkår)	og	hvordan	den	vedlikeholdes,

–	 vilkårene	 for	 å	 integrere	 samtrafikkomponenten	 i	 sin	 funksjonelle	 sammenheng	 (delenhet,	 enhet,	
delsystem) og de nødvendige vilkårene for grensesnitt,

–	 en	 liste	 over	 de	 harmoniserte	 standardene	og/eller	 andre	 relevante	 tekniske	 spesifikasjoner	 som	er	
anvendt helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 
beskrivelser av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i TSI-en der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i 
den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv., og

– prøvingsrapporter,

– støttedokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I støttedokumentasjonen 
skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/
eller	 tekniske	spesifikasjonene	 ikke	er	anvendt	 i	 sin	helhet.	Støttedokumentasjonen	skal	om	nødvendig	
omfatte resultater fra prøvinger som er utført på produsentens egnede laboratorium, eller på et annet 
prøvingslaboratorium for produsentens regning og på dennes ansvar.

4.3. Det meldte organet skal undersøke søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller kravene i TSI-en som gjelder 
for	samtrafikkomponenten,	skal	det	utstede	et	EF-sertifikat	for	designkontroll	til	produsenten.	Sertifikatet	skal	
inneholde	produsentens	navn	og	adresse,	konklusjonene	fra	undersøkelsen,	eventuelle	vilkår	for	sertifikatets	
gyldighet	og	de	opplysningene	som	er	nødvendige	for	å	identifisere	den	godkjente	konstruksjonen	og	eventuelt	
en	beskrivelse	av	produktets	virkemåte.	Sertifikatet	kan	ha	ett	eller	flere	vedlegg.

	 Sertifikatet	 med	 vedlegg	 skal	 inneholde	 alle	 opplysninger	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 vurdere	 om	
samtrafikkomponentene	er	i	samsvar	med	den	undersøkte	typen.

	 Dersom	konstruksjonen	ikke	oppfyller	kravene	i	TSI-en,	skal	det	meldte	organet	nekte	å	utstede	et	sertifikat	for	
designkontroll, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

4.4.	 Produsenten	 skal	 underrette	 det	meldte	 organet	 som	 har	 utstedt	 EF-sertifikatet	 for	 designkontroll,	 om	 alle	
endringer av den godkjente konstruksjonen som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i TSI-en eller vilkårene 
for	sertifikatets	gyldighet,	fram	til	utløpet	av	sertifikatets	gyldighetsperiode.	Slike	endringer	krever	ytterligere	
godkjenning	fra	det	meldte	organet	som	utstedte	EF-sertifikatet	for	designkontroll,	i	form	av	et	tillegg	til	det	
opprinnelige	EF-sertifikatet	 for	 designkontroll.	Bare	de	undersøkelsene	og	prøvingene	 som	er	 relevante	og	
nødvendige som følge av endringene, skal utføres.
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4.5.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	de	EF-sertifikatene	for	designkontroll	og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre 
tilgjengelig	for	sine	meldermyndigheter	listen	over	sertifikater	og/eller	eventuelle	tillegg	til	disse	som	er	avslått,	
midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	de	andre	meldte	organene	om	de	EF-sertifikatene	for	designkontroll	og/
eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 
begrenset,	og	på	anmodning	om	de	sertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse	som	det	har	utstedt.

	 Kommisjonen,	medlemsstatene	og	de	andre	meldte	organene	kan	på	anmodning	få	en	kopi	av	EF-sertifikatene	
for designkontroll og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 
av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet.

	 Det	meldte	organet	skal	oppbevare	en	kopi	av	EF-sertifikatet	for	designkontroll	med	vedlegg	og	tillegg	samt	
den tekniske dokumentasjonen, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til 
utløpet	av	sertifikatets	gyldighetstid.

4.6.	 Produsenten	skal	kunne	stille	en	kopi	av	EF-sertifikatet	for	designkontroll	med	vedlegg	og	tillegg	og	den	tekniske	
dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-
en,	eller	dersom	det	ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	i	ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	
framstilt.

5. Tilsyn på det meldte organets ansvar

5.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

5.2. Produsenten skal, med henblikk på periodisk revisjon, gi det meldte organet adgang til steder der prosjektering, 
framstilling,	inspeksjon,	prøving	og	lagring	finner	sted,	og	gi	det	alle	nødvendige	opplysninger,	særlig:

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for eksempel 
inspeksjonsrapporter	 og	 prøvingsdata,	 kalibreringsdata,	 rapporter	 om	 berørte	 personers	 kvalifikasjoner	
osv.

5.3. Det meldte organet skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

 De periodiske revisjonene skal gjennomføres minst hvert annet år.

	 Når	produsenten	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	dette	i	sine	
periodiske revisjoner.

5.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte	organet	om	nødvendig	utføre	eller	 få	utført	prøvinger	 av	 samtrafikkomponenter	 for	 å	kontrollere	 at	
kvalitetsstyringssystemet virker slik det skal. Det meldte organet skal gi produsenten en besøksrapport og, 
dersom det ble gjennomført prøvinger, en prøvingsrapport.
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6. EF-samsvarserklæring

6.1.	 Produsenten	 skal	 utarbeide	 en	 skriftlig	 EF-samsvarserklæring	 for	 samtrafikkomponenten	 og	 kunne	 stille	
den til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller 
dersom	det	ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	i	ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	
I	EF-samsvarserklæringen	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for,	og	nummeret	på	
sertifikatet	for	designkontroll	skal	angis.

 En kopi av EF-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.2. EF-samsvarserklæringen skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF.

	 Sertifikatene	som	det	skal	vises	til,	er:

– godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3.3 og eventuelle revisjonsrapporter angitt i nr. 5.3, 

–	 EF-sertifikatet	for	designkontroll	angitt	i	nr.	4.3	med	tillegg.

7. Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er 
fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller dersom det ikke er fastsatt noe tidsrom i TSI-en, i ti år etter at den siste 
samtrafikkomponenten	ble	framstilt:

– dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet nevnt i nr. 3.1,

– den godkjente endringen nevnt i nr. 3.5, og

– beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 5.3 og 5.4.

8. Representant

 Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 4.1 og 4.2 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 3.1, 
3.5, 4.4, 4.6, 6 og 7 på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

MODULER FOR VURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTENES BRUKSEGNETHET

Modul CV. Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)

1. Typevalidering gjennom driftserfaring er den delen av framgangsmåten for vurdering som et meldt organ 
benytter for å fastslå og bekrefte at et prøveeksemplar som er representativt for vedkommende produksjon, 
oppfyller	kravene	til	bruksegnethet	i	den	tekniske	spesifikasjonen	for	samtrafikkevne	(TSI)	som	gjelder	for	det.

2. Produsenten skal inngi en søknad om typevalidering gjennom driftserfaring til et meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– produsentens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3,

– programmet for validering gjennom driftserfaring beskrevet i nr. 4,
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– navn og adresse på det eller de selskapene (infrastrukturforvaltninger og/eller jernbaneforetak) som 
søkeren har inngått en avtale med om å bidra til en vurdering av bruksegnethet gjennom driftserfaring:

–	 ved	å	bruke	samtrafikkomponenten	i	drift,

– ved å overvåke atferden i drift, og

– ved å utarbeide en rapport om driftserfaring,

–	 navnet	og	adressen	på	selskapet	som	skal	vedlikeholde	samtrafikkomponenten	i	det	tidsrommet	eller	over	
den kjørelengden som kreves for å innhente driftserfaring, og

–	 EF-typeprøvingssertifikatet	 når	 modul	 CB	 ble	 brukt	 til	 prosjekteringsfasen,	 eller	 EF-sertifikatet	 for	
designkontroll når modul CH1 ble brukt til prosjekteringsfasen.

	 Produsenten	skal	stille	til	rådighet	for	det	eller	de	selskapene	som	påtar	seg	å	bruke	samtrafikkomponenten	i	
drift, et prøveeksemplar eller et tilstrekkelig antall prøveeksemplarer som er representative for den planlagte 
produksjonen,	heretter	kalt	«type».	En	type	kan	omfatte	flere	versjoner	av	samtrafikkomponenten,	forutsatt	at	
alle	forskjellene	mellom	versjonene	omfattes	av	EF-sertifikater	som	nevnt	ovenfor.

	 Det	 meldte	 organet	 kan	 anmode	 om	 flere	 prøveeksemplarer	 dersom	 det	 er	 nødvendig	 for	 å	 gjennomføre	
valideringen gjennom driftserfaring.

3.	 Den	tekniske	dokumentasjonen	skal	gjøre	det	mulig	å	vurdere	om	samtrafikkomponenten	oppfyller	kravene	
i TSI-en. Den tekniske dokumentasjonen skal dekke prosjektering, framstilling, vedlikehold og drift av 
samtrafikkomponenten.

 Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

– den tekniske dokumentasjonen angitt i nr. 9 i modul CB eller i nr. 4.6 i modul CH1,

–	 vilkår	 for	 bruk	 og	 vedlikehold	 av	 samtrafikkomponenten	 (for	 eksempel	 begrensninger	med	 hensyn	 til	
kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for slitasje osv.).

 Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen skal inneholde ytterligere opplysninger, skal disse 
legges ved.

4. Programmet for validering gjennom driftserfaring skal inneholde:

–	 påkrevd	yteevne	eller	driftsatferd	for	samtrafikkomponenten	som	prøves,

–	 installasjonskonfigurasjon,

– programmets varighet – enten tid eller kjørelengde,

– forventede driftsforhold og forventet serviceprogram,

– vedlikeholdsprogrammet,

– de særlige driftsprøvingene som eventuelt skal gjennomføres,

– partistørrelsen for prøveeksemplarene – dersom det er mer enn ett,

– inspeksjonsprogrammet (inspeksjonenes art, antall og hyppighet, dokumentasjon),
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– kriterier for akseptable feil og virkningen av disse på programmet,

–	 opplysningene	som	skal	tas	med	i	rapporten	fra	det	eller	de	selskapene	som	bruker	samtrafikkomponenten	
i drift (se nr. 2 femte strekpunkt).

5. Typevalidering gjennom driftserfaring

 Det meldte organet skal:

5.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og programmet for validering gjennom driftserfaring,

5.2. undersøke at typen er representativ og er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen,

5.3. undersøke at programmet for validering gjennom driftserfaring er godt egnet til å vurdere påkrevd yteevne og 
driftsatferd	for	samtrafikkomponenten,

5.4.	 inngå	avtale	med	søkeren	og	det	eller	de	selskapene	som	påtar	seg	driften	av	samtrafikkomponenten	nevnt	i	nr.	
2, om programmet og stedet der inspeksjonene skal foretas, og ved behov om prøvingen(e) og organet som skal 
utføre prøvingen(e),

5.5.	 overvåke	og	kontrollere	framdriften	i	drift,	anvendelse	og	vedlikehold	av	samtrafikkomponenten,

5.6.	 vurdere	rapporten	som	skal	utarbeides	av	det	eller	de	selskapene	som	påtar	seg	driften	av	samtrafikkomponenten	
nevnt i nr. 2, og all annen dokumentasjon og alle andre opplysninger som innhentes i løpet av framgangsmåten 
(prøvingsrapporter, vedlikeholdserfaring osv.),

5.7. vurdere om resultatene fra driftsatferden oppfyller kravene i TSI-en.

6.	 Dersom	typen	oppfyller	kravene	i	TSI-en	som	gjelder	for	den	aktuelle	samtrafikkomponenten,	skal	det	meldte	
organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	bruksegnethet	til	produsenten.	Sertifikatet	skal	inneholde	produsentens	navn	
og	adresse,	konklusjonene	fra	valideringen,	eventuelle	vilkår	for	sertifikatets	gyldighet	og	de	opplysningene	
som	er	nødvendige	for	å	identifisere	den	godkjente	typen.	Sertifikatet	kan	ha	ett	eller	flere	vedlegg.

	 En	 liste	 over	 de	 relevante	 delene	 av	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	 skal	 legges	 ved	 EF-sertifikatet	 for	
bruksegnethet, og det meldte organet skal oppbevare en kopi.

	 Dersom	 typen	 ikke	oppfyller	 kravene	 i	TSI-en,	 skal	 det	meldte	organet	nekte	 å	utstede	 et	EF-sertifikat	 for	
bruksegnethet, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

7.	 Produsenten	skal	underrette	det	meldte	organet	som	innehar	den	tekniske	dokumentasjonen	for	EF-sertifikatet	
for	 bruksegnethet,	 om	 alle	 endringer	 av	 den	 godkjente	 typen	 som	 kan	 påvirke	 samtrafikkomponentens	
bruksegnethet	eller	vilkårene	for	sertifikatets	gyldighet.	Slike	endringer	krever	ytterligere	godkjenning	i	form	
av	et	tillegg	til	det	opprinnelige	EF-sertifikatet	for	bruksegnethet.	Bare	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	
er relevante og nødvendige som følge av endringene, skal utføres.

8.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	de	EF-sertifikatene	for	bruksegnethet	og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre 
tilgjengelig	for	sine	meldermyndigheter	listen	over	sertifikater	og/eller	eventuelle	tillegg	til	disse	som	er	avslått,	
midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

9.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	de	andre	meldte	organene	om	de	EF-sertifikatene	for	bruksegnethet	og/
eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 
begrenset,	og	på	anmodning	om	de	sertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse	som	det	har	utstedt.
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10.	 Kommisjonen,	medlemsstatene	og	de	andre	meldte	organene	kan	på	anmodning	få	en	kopi	av	EF-sertifikatene	
for bruksegnethet og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 
av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet. Det meldte 
organet	skal	oppbevare	en	kopi	av	EF-sertifikatet	for	bruksegnethet	med	vedlegg	og	tillegg	fram	til	utløpet	av	
sertifikatets	gyldighetstid.

11. EF-erklæring om bruksegnethet

11.1.	 Produsenten	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-erklæring	om	bruksegnethet	for	samtrafikkomponenten	og	kunne	
stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i det tidsrommet som er fastsatt i den aktuelle TSI-en, eller 
dersom	det	ikke	er	fastsatt	noe	tidsrom	i	TSI-en,	i	ti	år	etter	at	den	siste	samtrafikkomponenten	ble	framstilt.	I	
EF-erklæringen	om	bruksegnethet	skal	det	angis	hvilken	samtrafikkomponent	den	er	utarbeidet	for.

 En kopi av EF-erklæringen om bruksegnethet skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende 
myndigheter.

11.2. EF-erklæringen om bruksegnethet skal oppfylle kravene i artikkel 13 nr. 3 og nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 
2008/57/EF.

	 Sertifikatet	som	det	skal	vises	til,	er:

–	 EF-sertifikatet	for	bruksegnethet.

11.3.	 Samtrafikkomponenten	kan	ikke	bringes	i	omsetning	før	følgende	EF-erklæringer	er	utarbeidet:

– EF-erklæringen om bruksegnethet nevnt i nr. 11.1, og

– EF-samsvarserklæringen.

12. Representant

 Produsentens forpliktelser i nevnt i nr. 2, 7 og 11.1 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul SB. EF-typeprøving

1.	 EF-typeprøving	 er	 den	 delen	 av	 en	 framgangsmåte	 for	 EF-verifisering	 der	 et	meldt	 organ	 undersøker	 den	
tekniske konstruksjonen til et delsystem og kontrollerer og bekrefter at delsystemets tekniske konstruksjon 
oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene i tillegg til eventuelle andre regler som følger av traktaten, 
som gjelder for det.

2. EF-typeprøving skal gjennomføres ved:

– vurdering av egnetheten til delsystemets tekniske konstruksjon ved å undersøke den tekniske 
dokumentasjonen og støttedokumentasjonen nevnt i nr. 3 (konstruksjonstype), og

– undersøkelse av et prøveeksemplar av hele delsystemet (produksjonstype) som er representativt for den 
planlagte produksjonen.

 En type kan omfatte ulike versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke medfører 
avvik fra bestemmelsene i den eller de aktuelle TSI-ene.

3. Søkeren skal inngi en søknad om EF-typeprøving til et meldt organ etter eget valg. 
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 Søknaden skal inneholde:

– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 
delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene. Den tekniske dokumentasjonen skal 
inneholde en beskrivelse av kravene i den eller de aktuelle TSI-ene og skal, i den utstrekning det er relevant 
for framgangsmåten for EF-typeprøving, dekke prosjektering, framstilling og drift av delsystemet. Den 
tekniske dokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

– en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

– dokumenter som er nødvendige for sammenstillingen av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet 
i nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,

– egen dokumentasjon med det datasettet som kreves i TSI-en(e) for hvert relevant register fastsatt i 
artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF,

–	 kopi	 av	 eventuell(e)	 EF-erklæring(er)	 for	 mellomliggende	 verifisering	 utstedt	 for	 delsystemet	 i	
samsvar med nr. 2 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,

– dersom det er relevant, beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om 
drift og vedlikehold av delsystemet,

– vilkårene for å integrere delsystemet i sin funksjonelle sammenheng og de nødvendige vilkårene for 
grensesnitt,

–	 en	 liste	 over	 de	 harmoniserte	 standardene	og/eller	 andre	 relevante	 tekniske	 spesifikasjoner	 som	er	
anvendt helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 
beskrivelser av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i den eller de aktuelle TSI-ene der 
disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt 
delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

– prøvingsprogram og prøvingsrapporter,

–	 bevis	på	samsvar	med	andre	regler	som	følger	av	traktaten	(herunder	eventuelle	sertifikater),

– støttedokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

– en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet,

– vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier 
for slitasje osv.),

– vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon om vedlikehold av delsystemet,

– alle tekniske krav angitt i den eller de aktuelle TSI-ene som det skal tas hensyn til når det gjelder 
produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

– all annen relevant teknisk dokumentasjon som viser positive resultater fra tidligere kontroller eller 
prøvinger utført av vedkommende organer under sammenlignbare vilkår, og
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– eventuelt ytterligere opplysninger, dersom det kreves i den eller de aktuelle TSI-ene,

– de prøveeksemplarene som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan 
anmode	om	flere	prøveeksemplarer	dersom	dette	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	prøvingsprogrammet,

–	 ett	 eller	flere	 prøveeksemplarer	 av	 en	delenhet	 eller	 enhet	 eller	 et	 forhåndsmontert	 prøveeksemplar	 av	
delsystemet skal legges fram dersom det kreves med hensyn til særlige prøvings- eller undersøkelsesmetoder 
og dette er angitt i den eller de aktuelle TSI-ene,

– støttedokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I støttedokumentasjonen 
skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/eller 
tekniske	spesifikasjonene	ikke	er	anvendt	i	sin	helhet.	Støttedokumentasjonen	skal	om	nødvendig	omfatte	
resultater fra prøvinger som er utført av søkerens relevante prøvingsorgan, eller av et annet prøvingsorgan 
for søkerens regning og på dennes ansvar.

4. Det meldte organet skal:

 for konstruksjonstypen:

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og støttedokumentasjonen for å vurdere om den tekniske 
konstruksjonen av delsystemet er tilfredsstillende med hensyn til oppfyllelse av kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene,

4.2. dersom den eller de aktuelle TSI-ene krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, 
-verktøyer og -resultater for å vurdere om de oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene.

 for produksjonstypen:

4.3. kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene er framstilt i samsvar med kravene i den eller de 
aktuelle TSI-ene og den tekniske dokumentasjonen, og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med 
de gjeldende bestemmelsene i de aktuelle TSI-ene, de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske 
spesifikasjonene,	samt	hvilke	deler	som	er	konstruert	uten	at	de	gjeldende	bestemmelsene	i	disse	standardene	
er blitt anvendt,

4.4. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der søkeren har valgt å anvende 
løsningene	i	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene,	å	kontrollere	om	disse	
løsningene er anvendt korrekt,

4.5. utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der løsningene i de relevante 
harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene	ikke	er	anvendt,	å	kontrollere	om	de	løsningene	
som produsenten har valgt, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i den eller de aktuelle TSI-ene,

4.6. inngå avtale med søkeren om på hvilket sted undersøkelsene og prøvingene skal utføres.

5. Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for en framgangsmåte for unntak i samsvar med artikkel 9 i 
direktiv 2008/57/EF, skal søkeren underrette det meldte organet om dette.

 Søkeren skal også gi det meldte organet en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene (eller deler av disse) 
som det søkes om unntak fra.

 Søkeren skal underrette det meldte organet om resultatet av framgangsmåten for unntak.

6. Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport med en oversikt over hvilke tiltak som er truffet i 
samsvar med nr. 4, samt resultatene av dem. Uten at det berører det meldte organets forpliktelser overfor 
meldermyndighetene, skal det meldte organet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i denne rapporten bare 
med søkerens samtykke.
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7. Dersom typen oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene som gjelder for det aktuelle delsystemet, skal 
det	meldte	organet	utstede	et	EF-typeprøvingssertifikat	til	søkeren.	Sertifikatet	skal	inneholde	søkerens	navn	
og	adresse,	konklusjonene	fra	undersøkelsen,	eventuelle	vilkår	for	sertifikatets	gyldighet	og	de	opplysningene	
som	er	nødvendige	for	å	identifisere	den	godkjente	typen.	Sertifikatet	kan	ha	ett	eller	flere	vedlegg.

	 Sertifikatet	med	vedlegg	skal	inneholde	alle	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	vurdere	om	de	produserte	
delsystemene er i samsvar med den undersøkte typen.

 Dersom typen ikke oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte organet nekte å utstede et 
EF-typeprøvingssertifikat,	underrette	søkeren	om	dette	og	gi	en	detaljert	begrunnelse	for	avslaget.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-typeprøvingssertifikatet	også	gi	nøyaktige	henvisninger	 til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	disse	hvis	
samsvar	ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare visse deler av delsystemer berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal 
det	meldte	organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	18	nr.	4	i	
direktiv 2008/57/EF.

	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	
VI til direktiv 2008/57/EF.

8. Søkeren skal underrette det meldte organet som innehar den tekniske dokumentasjonen for EF-
typeprøvingssertifikatet,	 om	 alle	 endringer	 av	 den	 godkjente	 typen	 som	 kan	 påvirke	 delsystemets	 samsvar	
med	kravene	i	den	eller	de	aktuelle	TSI-ene	eller	vilkårene	for	sertifikatets	gyldighet.	Slike	endringer	krever	
ytterligere	godkjenning	i	form	av	et	tillegg	til	det	opprinnelige	EF-typeprøvingssertifikatet.

9.	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 sine	 meldermyndigheter	 om	 de	 EF-typeprøvingssertifikatene	 og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning 
gjøre	tilgjengelig	for	sine	meldermyndigheter	listen	over	sertifikater	og/eller	eventuelle	tillegg	til	disse	som	er	
avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

	 Hvert	meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 de	EF-typeprøvingssertifikatene	 og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 
begrenset,	og	på	anmodning	om	de	sertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse	som	det	har	utstedt.

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-
typeprøvingssertifikatene	 og/eller	 tilleggene	 til	 disse.	 På	 anmodning	 kan	Kommisjonen	 og	medlemsstatene	
få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet. 
Det	meldte	organet	skal	oppbevare	en	kopi	av	EF-typeprøvingssertifikatet	med	vedlegg	og	tillegg,	herunder	
dokumentasjonen utarbeidet for den tekniske dokumentasjonen som er lagt fram av søkeren, fram til utløpet av 
sertifikatets	gyldighetstid.

10.	 Søkeren	 skal	 kunne	 stille	 en	 kopi	 av	 EF-typeprøvingssertifikatet	 med	 vedlegg	 og	 tillegg	 og	 den	 tekniske	
dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i hele delsystemets levetid.

11. Søkerens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 5, 8 og 10, forutsatt 
at dette er angitt i fullmakten.

Modul SD. EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen

1.	 EF-verifisering	 på	 grunnlag	 av	 et	 kvalitetsstyringssystem	 for	 produksjonsprosessen	 er	 den	 delen	 av	 en	
framgangsmåte	for	EF-verifisering	der	søkeren	oppfyller	forpliktelsene	fastsatt	i	nr.	2	og	8	og	sikrer	og	erklærer	
som	eneansvarlig	at	det	aktuelle	delsystemet	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	
og oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene i tillegg til eventuelle andre regler som følger av traktaten, 
som gjelder for det.
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2. Framstilling

 Framstilling, inspeksjon av det ferdige delsystemet og prøving av det aktuelle delsystemet skal omfattes av 
ett	eller	flere	godkjente	kvalitetsstyringssystemer	som	angitt	i	nr.	3,	og	skal	være	underlagt	tilsyn	som	angitt	i	 
nr. 7.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Søkeren skal for det aktuelle delsystemet inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et 
meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:
– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– prosjektledelsens sammensetning og navn og adresse på hvert av foretakene som deltar,

– alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

–	 kopi	av	eventuell(e)	EF-erklæring(er)	for	mellomliggende	verifisering	utstedt	for	delsystemet,

–	 den	 tekniske	dokumentasjonen	 for	den	godkjente	 typen	og	en	kopi	av	EF-typeprøvingssertifikatet	med	
vedlegg.

3.2.	 Kvalitetsstyringssystemet	skal	sikre	at	delsystemet	er	i	samsvar	med	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	
og oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene som gjelder for det.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

 Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder 
kvaliteten på delsystemet,

– de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

– de undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, samt opplysninger om 
hvor hyppig de vil bli utført,

– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.,	og

– tiltak for å overvåke at den kvaliteten som kreves på delsystemet, oppnås, og at kvalitetsstyringssystemet 
virker effektivt.
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3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

	 Det	skal	forutsette	at	de	delene	av	kvalitetsstyringssystemet	som	er	i	samsvar	med	tilsvarende	spesifikasjoner	
i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante kvalitetsstyringsstandarden, den harmoniserte 
standarden	og/eller	den	tekniske	spesifikasjonen,	oppfyller	disse	kravene.

 Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i den eller de aktuelle TSI-ene på grunnlag av mer enn ett 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke følgende:

– om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte, 
og

– at ledelsens overordnede ansvarsområder og fullmakter for å sikre at hele delsystemet oppfyller kravene, 
er klart fordelt mellom og erkjent av alle foretak som er involvert i prosjektet.

 Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning i 
delsystemet.

	 Når	søkeren	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem	som	er	sertifisert	av	et	akkreditert	sertifiseringsorgan,	
til framstilling og prøving av det ferdige aktuelle delsystemet, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin 
vurdering. I slike tilfeller skal det meldte organet gjøre en grundig vurdering av bare de dokumentene og 
nedtegnelsene	som	er	spesifikke	for	delsystemets	kvalitetsstyringssystem.	Det	meldte	organet	skal	ikke	på	nytt	
vurdere	hele	kvalitetshåndboken	og	alle	framgangsmåter	som	allerede	er	vurdert	av	sertifiseringsorganet	for	
kvalitetsstyringssystemet.

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 
i å vurdere delsystemer på det aktuelle området og den aktuelle produktteknologien, samt ha kunnskap om 
kravene i den eller de aktuelle TSI-ene. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i de aktuelle foretakenes 
lokaler. Revisjonsgruppen skal granske den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd sjuende 
strekpunkt,	for	å	kontrollere	de	aktuelle	foretakenes	evne	til	å	identifisere	hvilke	krav	den	eller	de	aktuelle	TSI-
ene stiller, og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at delsystemet oppfyller disse kravene.

 Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen. Dersom vurderingen av kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende 
måte viser at kravene nevnt i nr. 3.2 er oppfylt, skal det meldte organet utstede en godkjenning av 
kvalitetsstyringssystemet til søkeren.

3.4. Søkeren skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, 
og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

3.5. Søkeren skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om alle planlagte 
endringer av det som kan påvirke prosjektering og framstilling av delsystemet, inspeksjon av det ferdige 
delsystemet	og	prøving	og	drift	av	delsystemet,	samt	alle	endringer	av	kvalitetsstyringssystemets	sertifikat.

 Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

 Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

4. Hvert meldte organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 
meldermyndigheter listen over godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som er avslått, midlertidig opphevet 
eller på annen måte begrenset.
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 Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning 
om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt.

5.	 EF-verifisering

5.1.	 Søkeren	skal	inngi	en	søknad	om	EF-verifisering	av	delsystemet	til	et	meldt	organ	etter	eget	valg.

 Søknaden skal inneholde:

– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

–	 teknisk	dokumentasjon	om	den	godkjente	typen,	herunder	EF-typeprøvingssertifikatet	som	er	utstedt	etter	
at	framgangsmåten	som	er	definert	i	modul	SB,	er	avsluttet,

 og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

– en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

– dokumenter som er nødvendige for sammenstillingen av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i 
nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,

– egen dokumentasjon med det datasettet som kreves i den eller de aktuelle TSI-ene for hvert relevant 
register fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i den eller de aktuelle TSI-ene der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den 
tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for 
slitasje osv.),

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om drift og vedlikehold av 
delsystemet,

– vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

– alle tekniske krav angitt i den eller de aktuelle TSI-ene som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, 
vedlikehold eller drift av delsystemet,

– all annen relevant teknisk dokumentasjon som viser positive resultater fra tidligere kontroller eller 
prøvinger utført av vedkommende organer under sammenlignbare vilkår,

– vilkårene for å integrere delsystemet i sin funksjonelle sammenheng og de nødvendige vilkårene for 
grensesnitt mot andre delsystemer,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

– eventuelle prøvingsrapporter,

– dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

– en liste over produsenter som er involvert i framstilling, montering og installering av delsystemet,
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– påvisning av at framstillingen og sluttprøvingen nevnt i nr. 2, er omfattet av kvalitetsstyringssystemet til 
søkeren, og bevis på at systemet er virkningsfullt,

– opplysning om hvilket meldt organ som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med 
kvalitetsstyringssystemet,

–	 bevis	på	samsvar	med	andre	regler	som	følger	av	traktaten	(herunder	eventuelle	sertifikater),

– eventuelt ytterligere opplysninger, dersom det kreves i den eller de aktuelle TSI-ene.

5.2. Det meldte organet som er valgt av søkeren, skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldigheten av EF-
typeprøvingssertifikatet	med	vedlegg.

	 Dersom	det	meldte	organet	anser	at	EF-typeprøvingssertifikatet	ikke	lenger	er	gyldig	eller	egnet,	og	at	en	ny	
EF-typeprøving er nødvendig, skal det meldte organet nekte å vurdere søkerens kvalitetsstyringssystem og skal 
begrunne sitt avslag.

6. Dersom delsystemet nevnt i nr. 5.1 er gjenstand for en framgangsmåte for unntak i samsvar med artikkel 9 i 
direktiv 2008/57/EF, skal søkeren underrette det meldte organet om dette.

 Søkeren skal også gi det meldte organet en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene (eller deler av disse) 
som det søkes om unntak fra.

 Søkeren skal underrette det meldte organet om resultatet av framgangsmåten for unntak.

7. Tilsyn på det meldte organets ansvar

7.1. Formålet med tilsynet er å sikre at søkeren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.

7.2. Søkeren skal, med henblikk på periodisk revisjon, gi det meldte organet adgang til steder der framstilling, 
inspeksjon,	prøving	og	lagring	finner	sted,	og	gi	det	alle	nødvendige	opplysninger,	særlig:

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.

7.3. Det meldte organet skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at søkeren vedlikeholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi søkeren en revisjonsrapport.

 De periodiske revisjonene skal gjennomføres minst hvert annet år.

	 Når	søkeren	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	dette	i	sine	
periodiske revisjoner.

7.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren. Ved slike besøk kan det meldte organet 
om nødvendig utføre eller få utført prøvinger av delsystemet for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
virker slik det skal. Det meldte organet skal gi søkeren en besøksrapport og, dersom det ble utført en prøving, 
en prøvingsrapport.
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7.5.	 Det	meldte	organet	som	er	ansvarlig	for	EF-verifiseringen	av	delsystemet,	skal,	dersom	det	ikke	fører	tilsyn	
med alle de aktuelle kvalitetsstyringssystemene nevnt i nr. 5, samordne tilsynsoppgavene med alle andre meldte 
organer som har ansvar for denne oppgaven, for å:

– sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til integreringen av 
delsystemet er håndtert på en riktig måte,

– samle inn, i samarbeid med søkeren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det kan 
garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

 Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å:

– motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige meldte organene,

– være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 7.3, og

– ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 7.4, på eget ansvar og i samarbeid med det eller de 
øvrige meldte organene.

8.	 EF-verifiseringssertifikat	og	EF-verifiseringserklæring

8.1. Dersom delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte organet utstede et EF-
verifiseringssertifikat	i	samsvar	med	nr.	3	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2008/57/EF.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 5.1 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, 
skal	EF-sertifikatet	også	gi	nøyaktige	henvisninger	til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	disse	hvis	samsvar	ikke	
er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare deler eller visse trinn av delsystemet berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene,	skal	det	meldte	organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	
18 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.

8.2.	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-verifiseringserklæring	for	delsystemet	og	kunne	stille	den	til	rådighet	
for	de	nasjonale	myndighetene	i	hele	delsystemets	levetid.	I	EF-verifiseringserklæringen	skal	det	angis	hvilket	
delsystem den er utarbeidet for.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 5.1 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, 
skal EF-erklæringen for delsystemet også gi henvisninger til den eller de TSI-ene eller deler av disse hvis 
samsvar	ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

	 Dersom	det	gjelder	en	 framgangsmåte	 for	attest	 for	mellomliggende	verifisering,	 skal	 søkeren	utarbeide	en	
skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering.

 EF-erklæringen og de tilhørende dokumentene skal utarbeides skriftlig i samsvar med vedlegg V til direktiv 
2008/57/EF.

	 Sertifikatene	som	det	skal	vises	til,	er:

– godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet angitt i nr. 3.3 og eventuelle revisjonsrapporter angitt i nr. 7.3, 

–	 EF-typeprøvingssertifikatet	med	tillegg.

	 En	kopi	av	EF-verifiseringserklæringen	og	eventuell(e)	EF-erklæring(er)	for	mellomliggende	verifisering	skal	
på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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8.3. Det meldte organet er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen	og	EF-erklæringen	for	mellomliggende	verifisering.	Den	tekniske	dokumentasjonen	
skal utarbeides i samsvar med artikkel 18 nr. 3 og nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF.

9. Søkeren skal i hele delsystemets levetid kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene:

– dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,

– den eller de godkjente endringene nevnt i nr. 3.5,

– beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 7.3 og 7.4, og,

– den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 8.3.

10.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	EF-verifiseringssertifikater	som	er	utstedt	eller	
trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 
over	EF-verifiseringssertifikater	som	er	avslått,	midlertidig	opphevet	eller	på	annen	måte	begrenset.

	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 EF-verifiseringssertifikater	 som	 det	 har	
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om EF-
verifiseringssertifikater	som	det	har	utstedt.

11. Representant

 Søkerens forpliktelser i nevnt i nr. 3.1, 3.5, 6, 8.2 og 9 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av søkerens 
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul SF. EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering

1.	 EF-verifisering	 på	 grunnlag	 av	 produktverifisering	 er	 den	 delen	 av	 en	 framgangsmåte	 for	 EF-verifisering	
der søkeren oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det 
aktuelle delsystemet, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med typen beskrevet i EF-
typeprøvingssertifikatet	og	oppfyller	kravene	i	den	eller	de	aktuelle	TSI-ene	i	tillegg	til	eventuelle	andre	regler	
som følger av traktaten, som gjelder for det.

2. Framstilling

 Framstillingsprosessen og overvåkingen av den skal sikre at det framstilte delsystemet er i samsvar med den 
godkjente	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet	og	oppfyller	kravene	i	den	eller	de	aktuelle	TSI-ene	
som gjelder for det.

3.	 Søkeren	skal	inngi	en	søknad	om	EF-verifisering	av	delsystemet	til	et	meldt	organ	etter	eget	valg.

 Søknaden skal inneholde:

– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

–	 den	tekniske	dokumentasjonen	om	den	godkjente	typen,	herunder	EF-typeprøvingssertifikatet	med	vedlegg	
som	er	utstedt	etter	at	framgangsmåten	som	er	definert	i	modul	SB,	er	avsluttet.

Den skal også inneholde følgende opplysninger dersom de ikke allerede er inntatt i den tekniske 
dokumentasjonen:

– en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

– dokumenter som er nødvendige for sammenstillingen av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i 
nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,
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– egen dokumentasjon med det datasettet som kreves i den eller de aktuelle TSI-ene for hvert relevant 
register fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i den eller de aktuelle TSI-ene der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den 
tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for 
slitasje osv.),

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om drift og vedlikehold av 
delsystemet,

– vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

– alle tekniske krav angitt i den eller de aktuelle TSI-ene som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, 
vedlikehold eller drift av delsystemet,

– all annen relevant teknisk dokumentasjon som viser positive resultater fra tidligere kontroller eller 
prøvinger utført av vedkommende organer under sammenlignbare vilkår,

– vilkårene for å integrere delsystemet i sin funksjonelle sammenheng og de nødvendige vilkårene for 
grensesnitt mot andre delsystemer,

–	 bevis	på	samsvar	med	andre	regler	som	følger	av	traktaten	(herunder	eventuelle	sertifikater),

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

– prøvingsrapporter,

– dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

– en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet, og

– eventuelt ytterligere opplysninger, dersom det kreves i den eller de aktuelle TSI-ene.

4.	 EF-verifisering

4.1. Det meldte organet som er valgt av søkeren, skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldigheten av EF-
typeprøvingssertifikatet.

	 Dersom	det	meldte	organet	anser	at	EF-typeprøvingssertifikatet	ikke	lenger	er	gyldig	eller	egnet,	og	at	en	ny	
EF-typeprøving	er	nødvendig,	skal	det	meldte	organet	nekte	å	utføre	EF-verifisering	av	delsystemet	og	skal	
begrunne sitt avslag.

 Det meldte organet skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at delsystemet er i samsvar 
med	den	godkjente	typen	som	er	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet,	og	oppfyller	kravene	i	den	eller	de	
aktuelle TSI-ene.

4.2. Alle delsystemer skal undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i den aktuelle 
TSI-en,	den	eller	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	 tekniske	spesifikasjonene,	eller	 tilsvarende	
prøvinger,	for	å	kontrollere	om	de	er	i	samsvar	med	den	godkjente	typen	beskrevet	i	EF-typeprøvingssertifikatet,	
og	med	kravene	 i	den	eller	de	aktuelle	TSI-ene.	Dersom	det	 ikke	finnes	en	 slik	harmonisert	 standard,	 skal	
søkeren og det aktuelle meldte organet sammen bestemme hvilke prøvinger som skal utføres.
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4.3. Det meldte organet skal avtale med søkeren på hvilke steder prøvingene skal gjennomføres, og de skal avtale 
at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i den eller de aktuelle TSI-ene, prøvinger eller 
validering under normale driftsforhold, gjennomføres av søkeren under direkte tilsyn og i nærvær av det meldte 
organet.

	 Det	meldte	organet	skal	med	hensyn	til	prøving	og	verifisering	ha	adgang	til	produksjonslokaler,	monterings-	
og installeringsområder, og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg for å kunne utføre sine oppgaver 
som fastsatt i den eller de aktuelle TSI-ene.

4.4. Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for en framgangsmåte for unntak i samsvar med artikkel 9 i 
direktiv 2008/57/EF, skal søkeren underrette det meldte organet om dette.

 Søkeren skal også gi det meldte organet en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene (eller deler av disse) 
som det anmodes om unntak fra.

 Søkeren skal underrette det meldte organet om resultatet av framgangsmåten for unntak.

4.5.	 Det	meldte	organet	skal	utstede	et	EF-verifiseringssertifikat	på	bakgrunn	av	de	undersøkelsene	og	prøvingene	
som er utført.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-sertifikatet	også	gi	nøyaktige	henvisninger	til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	disse	hvis	samsvar	ikke	er	
undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare deler eller visse trinn av delsystemet berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene,	skal	det	meldte	organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	
18 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.

	 Søkeren	skal	oppbevare	EF-verifiseringssertifikatet	 tilgjengelig	for	kontroll	av	de	nasjonale	myndighetene	 i	
hele delsystemets levetid.

5.	 EF-verifiseringserklæring

5.1.	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-verifiseringserklæring	for	delsystemet	og	kunne	stille	den	til	rådighet	
for	de	nasjonale	myndighetene	i	hele	delsystemets	levetid.	I	EF-verifiseringserklæringen	skal	det	angis	hvilket	
delsystem den er utarbeidet for.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-erklæringen for delsystemet også gi henvisninger til den eller de TSI-ene eller deler av disse hvis samsvar 
ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

	 Dersom	det	gjelder	en	 framgangsmåte	 for	attest	 for	mellomliggende	verifisering,	 skal	 søkeren	utarbeide	en	
skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering.

 EF-erklæringen og de tilhørende dokumentene skal utarbeides skriftlig i samsvar med vedlegg V til direktiv 
2008/57/EF.

	 En	kopi	av	EF-verifiseringserklæringen	og	eventuelle	EF-erklæringer	for	mellomliggende	verifisering	skal	på	
anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

5.2. Det meldte organet er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen	og	EF-erklæringen	for	mellomliggende	verifisering.	Den	tekniske	dokumentasjonen	
skal utarbeides i samsvar med artikkel 18 nr. 3 og nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF.

6.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	EF-verifiseringssertifikater	som	er	utstedt	eller	
trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 
over	EF-verifiseringssertifikater	som	er	avslått,	midlertidig	opphevet	eller	på	annen	måte	begrenset.

	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 EF-verifiseringssertifikater	 som	 det	 har	
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om EF-
verifiseringssertifikater	som	det	har	utstedt.
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7. Representant

 Søkerens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at dette 
er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle søkerens forpliktelser nevnt i nr. 2.

Modul SG. EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer

1.	 EF-verifisering	på	grunnlag	av	verifisering	av	enkelteksemplarer	er	den	delen	av	en	framgangsmåte	for	EF-
verifisering	der	 søkeren	oppfyller	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	nr.	2,	3,	4,	6.2	og	6.4,	og	 sikrer	og	erklærer	 som	
eneansvarlig at det aktuelle delsystemet, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 5, oppfyller kravene i den eller 
de aktuelle TSI-ene i tillegg til eventuelle andre regler som følger av traktaten, som gjelder for det.

2.	 Søkeren	skal	inngi	en	søknad	om	EF-verifisering	av	delsystemet	til	et	meldt	organ	etter	eget	valg.

 Søknaden skal inneholde:

– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– den tekniske dokumentasjonen.

3. Teknisk dokumentasjon

 Søkeren skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjøre den tilgjengelig for det meldte organet nevnt i 
nr. 5. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av kravene og skal, i den utstrekning det 
er relevant for vurderingen, dekke prosjektering, framstilling, installering/bygging og drift av delsystemet.

 Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, inneholde følgende opplysninger:

– en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

– dokumenter som er nødvendige for sammenstillingen av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i 
nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,

– egen dokumentasjon med det datasettet som kreves i den eller de aktuelle TSI-ene for hvert relevant 
register fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF,

–	 en	liste	over	de	harmoniserte	standardene	og/eller	andre	relevante	tekniske	spesifikasjoner	som	er	anvendt	
helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt beskrivelser 
av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i den eller de aktuelle TSI-ene der disse harmoniserte 
standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den 
tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier for 
slitasje osv.),

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om drift og vedlikehold av 
delsystemet,

– vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

– alle tekniske krav angitt i den eller de aktuelle TSI-ene som det skal tas hensyn til når det gjelder produksjon, 
vedlikehold eller drift av delsystemet,

– all annen relevant teknisk dokumentasjon som viser positive resultater fra tidligere kontroller eller 
prøvinger utført av vedkommende organer under sammenlignbare vilkår,
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– vilkårene for å integrere delsystemet i sin funksjonelle sammenheng og de nødvendige vilkårene for 
grensesnitt mot andre delsystemer,

–	 bevis	på	samsvar	med	andre	regler	som	følger	av	traktaten	(herunder	eventuelle	sertifikater),

– konstruksjons- og produksjonstegninger, byggetegninger, komponentlister, lister over delenheter, 
strømkretsskjemaer osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå disse tegningene,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

– prøvingsrapporter,

– dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

– en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet, og

– eventuelt ytterligere opplysninger, dersom det kreves i den eller de aktuelle TSI-ene.

 Søkeren skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i hele 
delsystemets levetid.

4. Framstilling

 Søkeren skal treffe alle nødvendige tiltak slik at framstillings- og/eller installerings-/byggeprosessen og 
overvåkingen av den sikrer at delsystemet oppfyller kravene i den eller de relevante TSI-ene.

5.	 EF-verifisering

5.1. Et meldt organ valgt av søkeren, skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger, som fastsatt i 
den	eller	de	aktuelle	TSI-ene,	de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	tekniske	spesifikasjonene,	eller	
tilsvarende prøvinger, for å kontrollere at delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene. Dersom 
det	ikke	finnes	en	slik	harmonisert	standard	og/eller	teknisk	spesifikasjon,	skal	søkeren	og	det	aktuelle	meldte	
organet sammen bestemme hvilke prøvinger som skal utføres.

 Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal utføres på de trinnene som er fastsatt i nr. 2 i vedlegg VI til 
direktiv 2008/57/EF.

 Det meldte organet kan ta hensyn til tidligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger som er utført med 
positivt resultat under sammenlignbare forhold av andre organer(1) eller av (eller på vegne av) søkeren, når 
dette er fastsatt i den eller de aktuelle TSI-ene. Det meldte organet skal deretter beslutte om det skal bruke 
resultatene av disse kontrollene eller prøvingene.

 De bevisene som det meldte organet samler inn, skal være egnede og tilstrekkelige til å vise at kravene i den 
eller de aktuelle TSI-ene er oppfylt, og at alle påkrevde og egnede kontroller og prøvinger er utført.

 I hvilken grad det meldte organet har tatt hensyn til dokumentasjon fra andre parter, skal begrunnes ved en 
dokumentert analyse basert på faktorene nevnt i neste nr.

5.2. Det meldte organet skal undersøke:

– bruken av eksisterende utstyr og systemer:

(1) Vilkårene for å sette ut kontroll og prøvinger til andre organer skal tilsvare de vilkårene som gjelder for et meldt organ ved under-
leveranser (se nr. 6.5 i den blå veiledningen til den nye metoden, «Blue Guide on the New Approach»).
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– som brukes på samme måte som før,

– som brukes som før, men er tilpasset de nye oppgavene,

– bruken av eksisterende konstruksjoner, teknologier, materialer og produksjonsteknikker,

– ordningene for konstruksjon, produksjon, prøving og ibruktaking,

– tidligere godkjenninger fra andre vedkommende organer,

– andre deltakende organers akkrediteringer:

– det meldte organet kan ta hensyn til gyldig akkreditering i henhold til relevante europeiske standarder, 
forutsatt	at	det	ikke	foreligger	noen	interessekonflikt,	at	akkrediteringen	omfatter	den	prøvingen	som	
utføres, og at akkrediteringen er gjeldende,

– dersom det ikke foreligger noen formell akkreditering, skal det meldte organet bekrefte at det føres 
tilsyn med systemene for kontroll av kompetanse, uavhengighet, framgangsmåter, anlegg og utstyr 
for prøving og materialhåndtering samt andre framgangsmåter som er relevante for bidraget til 
delsystemet,

– i alle tilfeller skal det meldte organet vurdere ordningenes egnethet og avgjøre hvilket nivå av kontroll 
på stedet som er nødvendig.

 Under alle omstendigheter har det meldte organet ansvaret for sluttresultatene av undersøkelsene, prøvingene 
og kontrollene.

5.3. Det meldte organet skal avtale med søkeren på hvilke steder prøvingene skal gjennomføres, og de skal avtale at 
prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger under normale driftsforhold, 
gjennomføres av søkeren under direkte tilsyn og nærvær av det meldte organet.

5.4. Dersom delsystemet nevnt i nr. 2 er gjenstand for en framgangsmåte for unntak i samsvar med artikkel 9 i 
direktiv 2008/57/EF, skal søkeren underrette det meldte organet om dette.

 Søkeren skal også gi det meldte organet en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene (eller deler av disse) 
som det anmodes om unntak fra.

 Søkeren skal underrette det meldte organet om resultatet av framgangsmåten for unntak.

6.	 EF-verifiseringserklæring

6.1. Dersom delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte organet utstede et EF-
verifiseringssertifikat	i	samsvar	med	nr.	3	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2008/57/EF.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 2 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-sertifikatet	også	gi	nøyaktige	henvisninger	til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	disse	hvis	samsvar	ikke	er	
undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare deler eller visse trinn av delsystemet berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene,	skal	det	meldte	organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	
18 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.

6.2.	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-verifiseringserklæring	for	delsystemet	og	kunne	stille	den	til	rådighet	
for	de	nasjonale	myndighetene	i	hele	delsystemets	levetid.	I	EF-verifiseringserklæringen	skal	det	angis	hvilket	
delsystem den er utarbeidet for.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 2 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-erklæringen for delsystemet også gi henvisninger til den eller de TSI-ene eller deler av disse hvis samsvar 
ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.
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	 Dersom	det	gjelder	en	 framgangsmåte	 for	attest	 for	mellomliggende	verifisering,	 skal	 søkeren	utarbeide	en	
skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering.

 EF-erklæringen og de tilhørende dokumentene skal utarbeides skriftlig i samsvar med vedlegg V til direktiv 
2008/57/EF.

	 En	 kopi	 av	EF-verifiseringserklæringen	 og/eller	 eventuelle	EF-erklæringer	 for	mellomliggende	 verifisering	
skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.3. Det meldte organet er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen	og	EF-erklæringen	for	mellomliggende	verifisering.	Den	tekniske	dokumentasjonen	
skal utarbeides i samsvar med artikkel 18 nr. 3 og nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF.

6.4.	 Den	tekniske	dokumentasjonen	som	ledsager	EF-verifiseringssertifikatet,	skal	oppbevares	av	søkeren.	En	kopi	
av	 EF-verifiseringssertifikatet	 og	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	 skal	 på	 anmodning	 gjøres	 tilgjengelig	 for	
Kommisjonen, medlemsstatene og vedkommende myndigheter.

 Søkeren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid, og den skal 
sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

7.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	EF-verifiseringssertifikater	som	er	utstedt	eller	
trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 
over	EF-verifiseringssertifikater	som	er	avslått,	midlertidig	opphevet	eller	på	annen	måte	begrenset.

	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 EF-verifiseringssertifikater	 som	 det	 har	
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om EF-
verifiseringssertifikater	som	det	har	utstedt.

8. Representant

 Søkerens forpliktelser i nevnt i nr. 2, 3, 5.3, 5.4, 6.2 og 6.4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av søkerens 
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul SH1. EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1.	 EF-verifisering	 på	 grunnlag	 av	 fullstendig	 kvalitetsstyringssystem	med	 designkontroll	 er	 den	 delen	 av	 en	
framgangsmåte	 for	 EF-verifisering	 der	 søkeren	 oppfyller	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	 nr.	 2	 og	 6,	 og	 sikrer	 og	
erklærer som eneansvarlig at det aktuelle delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene i tillegg 
til eventuelle andre regler som følger av traktaten, som gjelder for det.

2. Framstilling

 Prosjektering, framstilling og inspeksjon av det ferdige delsystemet og prøving av det aktuelle delsystemet skal 
omfattes	av	ett	eller	flere	godkjente	kvalitetsstyringssystemer	som	angitt	i	nr.	3,	og	skal	være	underlagt	tilsyn	
som angitt i nr. 5. Det skal i samsvar med nr. 4 ha blitt undersøkt om delsystemets tekniske konstruksjon er 
egnet.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1. Søkeren skal for det aktuelle delsystemet inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetsstyringssystem til et 
meldt organ etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

– søkerens navn og adresse, og dersom søknaden inngis av representanten, også dennes navn og adresse,

– prosjektledelsens sammensetning og navn og adresse på hvert av foretakene som deltar,
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– alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

–	 kopi	av	eventuell(e)	EF-erklæring(er)	for	mellomliggende	verifisering	utstedt	for	delsystemet,	og

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ.

3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene som 
gjelder for det.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren følger, skal dokumenteres på en systematisk og 
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen av 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

 Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvarsområder og fullmakter når det gjelder 
kvaliteten på prosjekteringen og delsystemet,

–	 de	tekniske	konstruksjonsspesifikasjonene,	herunder	standarder,	som	vil	bli	anvendt,	og	de	tiltakene	som	
vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for delsystemet, vil bli oppfylt, i de tilfellene der 
de	relevante	harmoniserte	standardene	og/eller	de	europeiske	spesifikasjonene	ikke	anvendes	fullt	ut,

–	 de	 metodene,	 prosessene	 og	 systematiske	 tiltakene	 som	 benyttes	 for	 å	 kontrollere	 og	 verifisere	
konstruksjonen, og som vil bli brukt ved prosjektering av delsystemet som tilhører den aktuelle 
produktkategorien,

– de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyringssystem,

– de undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter framstillingen, samt opplysninger om 
hvor hyppig de vil bli utført,

– kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 
berørte	personalets	kvalifikasjoner	osv.,	og

– tiltak til å føre tilsyn med at den kvaliteten som kreves på prosjekteringen og delsystemet, oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

	 Det	skal	forutsette	at	de	delene	av	kvalitetsstyringssystemet	som	er	i	samsvar	med	tilsvarende	spesifikasjoner	
i de nasjonale standardene som gjennomfører den relevante kvalitetsstyringsstandarden, den harmoniserte 
standarden	og/eller	de	tekniske	spesifikasjonene,	oppfyller	disse	kravene.

 Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i den eller de aktuelle TSI-ene på grunnlag av mer enn ett 
kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke følgende:

– om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte, 
og

– at ledelsens overordnede ansvarsområder og fullmakter for å sikre at hele delsystemet oppfyller kravene, 
er klart fordelt mellom og erkjent av alle foretak som er involvert i prosjektet.
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 Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning i 
delsystemet.

	 Når	søkeren	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem	som	er	sertifisert	av	et	akkreditert	sertifiseringsorgan,	
til framstilling og prøving av det ferdige aktuelle delsystemet, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin 
vurdering. I slike tilfeller skal det meldte organet gjøre en grundig vurdering av bare de dokumentene og 
nedtegnelsene	som	er	spesifikke	for	delsystemets	kvalitetsstyringssystem.	Det	meldte	organet	skal	ikke	på	nytt	
vurdere	hele	kvalitetshåndboken	og	alle	framgangsmåter	som	allerede	er	vurdert	av	sertifiseringsorganet	for	
kvalitetsstyringssystemet.

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 
i å vurdere delsystemer på det aktuelle området og den aktuelle produktteknologien, samt ha kunnskap om 
kravene i den eller de aktuelle TSI-ene. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i de aktuelle foretakenes 
lokaler.

 Søkeren eller dennes representant skal underrettes om beslutningen.

 Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og en begrunnet vurdering av beslutningen. 
Dersom vurderingen av kvalitetsstyringssystemet på tilfredsstillende måte viser at kravene nevnt i nr. 3.2 er 
oppfylt, skal det meldte organet utstede en godkjenning av kvalitetsstyringssystemet til søkeren.

3.4. Søkeren skal sørge for å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, 
og å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

3.5. Søkeren skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om alle planlagte 
endringer av det som kan påvirke prosjektering og framstilling av delsystemet, inspeksjon av det ferdige 
delsystemet	og	prøving	og	drift	av	delsystemet,	samt	alle	endringer	av	kvalitetsstyringssystemets	sertifikat.

 Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetsstyringssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

 Det meldte organet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene 
fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

3.6. Hvert meldte organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine 
meldermyndigheter listen over godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer som er avslått, midlertidig opphevet 
eller på annen måte begrenset.

 Hvert meldte organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer 
som det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av 
kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt.

4.	 EF-verifisering

4.1.	 Søkeren	skal	inngi	en	søknad	om	EF-verifisering	av	delsystemet	(gjennom	fullstendig	kvalitetsstyringssystem	
med designkontroll) til det meldte organet nevnt i nr. 3.1.

4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan delsystemet er prosjektert, framstilt, vedlikeholdt og hvordan 
det fungerer, samt gjøre det mulig å vurdere om det oppfyller kravene i den eller de TSI-ene som gjelder for 
det. Den skal inneholde:

– søkerens navn og adresse,

– en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ,

– den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om delsystemet oppfyller 
kravene i den eller de aktuelle TSI-ene. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av 
kravene i den eller de aktuelle TSI-ene og skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, dekke 
prosjektering og drift av delsystemet. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst 
inneholde følgende opplysninger:
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– en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede prosjektering og struktur,

– dokumenter som er nødvendige for sammenstillingen av den tekniske dokumentasjonen som beskrevet 
i nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF,

– egen dokumentasjon med det datasettet som kreves i den eller de aktuelle TSI-ene for hvert relevant 
register fastsatt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF,

– dersom det er relevant, beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om 
drift og vedlikehold av delsystemet,

– vilkårene for å integrere delsystemet i sin funksjonelle sammenheng og de nødvendige vilkårene for 
grensesnitt,

–	 en	 liste	 over	 de	 harmoniserte	 standardene	og/eller	 andre	 relevante	 tekniske	 spesifikasjoner	 som	er	
anvendt helt eller delvis, hvis henvisninger er blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 
beskrivelser av de løsningene som er vedtatt for å oppfylle kravene i den eller de aktuelle TSI-ene der 
disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt 
delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,

– resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

– prøvingsprogram og prøvingsrapporter,

–	 bevis	på	samsvar	med	andre	regler	som	følger	av	traktaten	(herunder	eventuelle	sertifikater),

– dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

– en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av 
delsystemet,

– vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier 
for slitasje osv.),

– vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon om vedlikehold av delsystemet,

– alle tekniske krav angitt i den eller de aktuelle TSI-ene som det skal tas hensyn til når det gjelder 
produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

– all annen relevant teknisk dokumentasjon som viser positive resultater fra tidligere kontroller eller 
prøvinger utført av vedkommende organer under sammenlignbare vilkår, og

– eventuelt ytterligere opplysninger, dersom det kreves i den eller de aktuelle TSI-ene,

– støttedokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I støttedokumentasjonen 
skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/eller 
tekniske	spesifikasjonene	ikke	er	anvendt	i	sin	helhet.	Støttedokumentasjonen	skal	om	nødvendig	omfatte	
resultater fra prøvinger (herunder under driftsforhold) som er utført av søkerens relevante prøvingsorgan, 
eller av et annet prøvingsorgan for søkerens regning og på dennes ansvar.

4.3. Dersom delsystemet nevnt i nr. 4.1 er gjenstand for en framgangsmåte for unntak i samsvar med artikkel 9 i 
direktiv 2008/57/EF, skal søkeren underrette det meldte organet om dette.

 Søkeren skal også gi det meldte organet en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene eller deler av disse som 
det anmodes om unntak fra.

 Søkeren skal underrette det meldte organet om resultatet av framgangsmåten for unntak.



4.2.2016 Nr. 7/151EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.4. Det meldte organet skal undersøke søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller kravene i TSI-en som gjelder 
for	 delsystemet,	 skal	 det	 utstede	 et	 EF-sertifikat	 for	 designkontroll	 til	 søkeren.	 Sertifikatet	 skal	 inneholde	
søkerens	navn	og	adresse,	konklusjonene	fra	undersøkelsen,	eventuelle	vilkår	for	sertifikatets	gyldighet	og	de	
opplysningene	som	er	nødvendige	for	å	identifisere	den	godkjente	konstruksjonen.	Sertifikatet	kan	ha	ett	eller	
flere	vedlegg.

	 Sertifikatet	med	vedlegg	skal	inneholde	alle	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	vurdere	om	delsystemet	er	
i samsvar med den undersøkte konstruksjonen.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 4.1 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, 
skal	EF-sertifikatet	for	designkontroll	også	gi	nøyaktige	henvisninger	 til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	
disse	hvis	samsvar	ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare visse deler berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte 
organ	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	18	nr.	4	i	direktiv	2008/57/
EF.

 Dersom konstruksjonen ikke oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte organet nekte 
å	utstede	et	EF-sertifikat	 for	designkontroll,	underrette	 søkeren	om	dette	og	gi	 en	detaljert	begrunnelse	 for	
avslaget.

	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	nr.	2	i	vedlegg	
VI til direktiv 2008/57/EF.

4.5.	 Søkeren	skal	underrette	det	meldte	organet	som	har	utstedt	EF-sertifikatet	for	designkontroll,	om	alle	endringer	
av den godkjente konstruksjonen som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i den eller de aktuelle TSI-ene 
eller	vilkårene	for	sertifikatets	gyldighet,	fram	til	utløpet	av	sertifikatets	gyldighetstid.	Slike	endringer	krever	
ytterligere	 godkjenning	 fra	 det	meldte	 organet	 som	utstedte	EF-sertifikatet	 for	 designkontroll,	 i	 form	 av	 et	
tillegg	 til	det	opprinnelige	EF-sertifikatet	 for	designkontroll.	Bare	de	undersøkelsene	og	prøvingene	som	er	
relevante og nødvendige som følge av endringene, skal utføres.

4.6.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	de	EF-sertifikatene	for	designkontroll	og/eller	
eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre 
tilgjengelig	for	sine	meldermyndigheter	listen	over	sertifikater	og/eller	eventuelle	tillegg	til	disse	som	er	avslått,	
midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	de	andre	meldte	organene	om	de	EF-sertifikatene	for	designkontroll	og/
eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 
begrenset,	og	på	anmodning	om	de	sertifikatene	og/eller	tilleggene	til	disse	som	det	har	utstedt.

	 Kommisjonen,	medlemsstatene	og	de	andre	meldte	organene	kan	på	anmodning	få	en	kopi	av	EF-sertifikatene	
for designkontroll og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 
av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet.

	 Det	meldte	organet	skal	oppbevare	en	kopi	av	EF-sertifikatet	for	designkontroll	med	vedlegg	og	tillegg,	samt	
den tekniske dokumentasjonen, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av søkeren, fram til utløpet av 
sertifikatets	gyldighetstid.

4.7.	 Søkeren	skal	kunne	stille	en	kopi	av	EF-sertifikatet	for	designkontroll	med	vedlegg	og	tillegg	og	den	tekniske	
dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i hele delsystemets levetid.

5. Tilsyn på det meldte organets ansvar

5.1. Formålet med tilsynet er å sikre at søkeren behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetsstyringssystemet.
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5.2. Søkeren skal, med henblikk på periodisk revisjon, gi det meldte organet adgang til steder der prosjektering, 
framstilling,	inspeksjon,	prøving	og	lagring	finner	sted,	og	gi	det	alle	nødvendige	opplysninger,	særlig:

– dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets prosjekteringsdel, for eksempel 
resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

– kvalitetsregistrene som fastsatt i henhold til kvalitetsstyringssystemets framstillingsdel, for eksempel 
inspeksjonsrapporter	 og	 prøvingsdata,	 kalibreringsdata,	 rapporter	 om	 berørte	 personers	 kvalifikasjoner	
osv.

5.3. Det meldte organet skal utføre periodiske revisjoner for å sikre at søkeren vedlikeholder og anvender 
kvalitetsstyringssystemet, og skal gi søkeren en revisjonsrapport.

 Det skal foretas periodiske revisjonene minst hvert annet år, og minst én revisjon i en periode der det blir 
utført relevante oppgaver (prosjektering, framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er 
underlagt EF-designkontrollen nevnt i nr. 4.4.

	 Når	produsenten	anvender	et	sertifisert	kvalitetsstyringssystem,	skal	det	meldte	organet	ta	hensyn	til	dette	i	sine	
periodiske revisjoner.

5.4. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos søkeren. Ved slike besøk kan det meldte organet 
om nødvendig utføre eller få utført prøvinger av delsystemet for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemene 
virker slik de skal. Det meldte organet skal gi søkeren en besøksrapport og, dersom det ble gjennomført 
prøvinger, en prøvingsrapport.

5.5.	 Det	meldte	organet	som	er	ansvarlig	for	EF-verifiseringen	av	delsystemet,	skal,	dersom	det	ikke	fører	tilsyn	
med alle de aktuelle kvalitetsstyringssystemene nevnt i nr. 3, samordne tilsynsoppgavene med alle andre meldte 
organer som har ansvar for denne oppgaven, for å:

– sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til integreringen av 
delsystemet er håndtert på en riktig måte,

– samle inn, i samarbeid med søkeren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det kan 
garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

 Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å:

– motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige meldte organene,

– være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.2,

– ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.3, på eget ansvar og i samarbeid med det eller de 
øvrige meldte organene.

6.	 EF-verifiseringssertifikat	og	EF-verifiseringserklæring

6.1. Dersom delsystemet oppfyller kravene i den eller de aktuelle TSI-ene, skal det meldte organet utstede et EF-
verifiseringssertifikat	i	samsvar	med	nr.	3	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2008/57/EF.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 3 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, skal 
EF-sertifikatet	også	gi	nøyaktige	henvisninger	til	den	eller	de	TSI-ene	eller	deler	av	disse	hvis	samsvar	ikke	er	
undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

 Dersom bare deler eller visse trinn av delsystemet berøres, og disse oppfyller kravene i den eller de aktuelle 
TSI-ene,	skal	det	meldte	organet	utstede	et	EF-sertifikat	for	mellomliggende	verifisering	i	samsvar	med	artikkel	
18 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF.
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6.2.	 Søkeren	skal	utarbeide	en	skriftlig	EF-verifiseringserklæring	for	delsystemet	og	kunne	stille	den	til	rådighet	
for	de	nasjonale	myndighetene	i	hele	delsystemets	levetid.	I	EF-verifiseringserklæringen	skal	det	angis	hvilket	
delsystem	den	er	utarbeidet	for,	og	nummeret	på	sertifikatet	for	designkontroll	skal	angis.

 Dersom delsystemet nevnt i nr. 4.1 er gjenstand for et unntak, en opprusting, en fornyelse eller et særtilfelle, 
skal EF-erklæringen for delsystemet også gi henvisninger til den eller de TSI-ene eller deler av disse hvis 
samsvar	ikke	er	undersøkt	under	framgangsmåten	for	EF-verifisering.

	 Dersom	det	gjelder	en	 framgangsmåte	 for	attest	 for	mellomliggende	verifisering,	 skal	 søkeren	utarbeide	en	
skriftlig	EF-erklæring	for	mellomliggende	verifisering.

 EF-erklæringen og de tilhørende dokumentene skal utarbeides skriftlig i samsvar med vedlegg V til direktiv 
2008/57/EF.

	 Sertifikatene	som	det	skal	vises	til,	er:

– godkjenningen av kvalitetsstyringssystemet nevnt i nr. 3.3, og eventuelle revisjonsrapporter angitt i nr. 5.3, 

–	 EF-sertifikatet	for	designkontroll	nevnt	i	nr.	4.4,	med	tillegg.

	 En	kopi	av	EF-verifiseringserklæringen	og	eventuelle	EF-erklæringer	for	mellomliggende	verifisering	skal	på	
anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6.3. Det meldte organet er ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen	og	EF-erklæringen	for	mellomliggende	verifisering.	Den	tekniske	dokumentasjonen	
skal utarbeides i samsvar med artikkel 18 nr. 3 og nr. 4 i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF.

7. Søkeren skal i hele delsystemets levetid kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene:

– dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet nevnt i nr. 3.1,

– den godkjente endringen nevnt i nr. 3.5,

– beslutningene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 5.3 og 5.4, og,

– den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 6.3.

8.	 Hvert	meldte	organ	skal	underrette	sine	meldermyndigheter	om	EF-verifiseringssertifikater	som	er	utstedt	eller	
trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldermyndigheter listen 
over	EF-verifiseringssertifikater	som	er	avslått,	midlertidig	opphevet	eller	på	annen	måte	begrenset.

	 Hvert	 meldte	 organ	 skal	 underrette	 de	 andre	meldte	 organene	 om	 EF-verifiseringssertifikater	 som	 det	 har	
avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om EF-
verifiseringssertifikater	som	det	har	utstedt.

9. Representant

 Søkerens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 4.1 og 4.2 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 3.1, 3.5, 
4.3, 4.5, 4.7, 6.2 og 7, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

______
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 661/2010/EU

av 7. juli 2010

om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett

(omarbeiding)(*)

2016/EØS/7/21

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 172 første ledd,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosess(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 
23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen 
av et transeuropeisk transportnett(3) er blitt betydelig 
endret flere ganger(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 
endringer, bør vedtaket av klarhetshensyn omarbeides.

2) Opprettelsen og utviklingen av et transeuropeisk 
nett bidrar til at viktige unionsmål kan nås, f.eks. en 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37 (om 
listen omhandlet i artikkel 101), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 15.

(1) EUT C 128 av 18.5.2010, s. 147.
(2) Europaparlamentets holdning av 5. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 24. juni 2010.
(3) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
(4) Se vedlegg IV.

harmonisk virkemåte for det indre marked og styrking av 
den økonomiske og sosiale utjevning.

3) Opprettelsen og utviklingen av transeuropeiske 
transportnett som dekker hele Unionens territorium, har 
også som særskilte mål å sikre bærekraftig mobilitet 
av personer og varer under de best mulige sosiale, 
miljømessige og sikkerhetsmessige vilkår samt integrasjon 
av samtlige transportsystemer under hensyn til deres 
sammenlignbare fordeler. Etablering av arbeidsplasser er 
et mulig resultat av transeuropeiske nett.

4) Trafikkveksten, særlig på grunn av den økende andelen 
tunge lastebiler, har ført til større trafikktetthet og flere 
flaskehalser på internasjonale transportkorridorer. For å 
sikre internasjonal mobilitet for varer og passasjerer er 
det nødvendig å øke kapasiteten på det transeuropeiske 
transportnettet.

5) Nærskipsfart kan bl.a. bidra til å avlaste trafikken på 
landtransportrutene.

6) Integrasjonen av nett på et europeisk plan kan utvikles 
gradvis bare ved at ulike transportsystemer forbindes, 
med henblikk på bedre utnytting av det enkelte 
transportsystems naturlige fordeler.

7) Knutepunkter, herunder sjøhavner, innlandshavner og 
terminaler for ulike transportsystemer, er en forutsetning 
for at de ulike transportsystemene kan integreres i et nett.
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8) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, særlig 
fastsettelsen av hovedlinjer og prioriteringer på området 
transeuropeiske transportnett, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor på grunn av behovet 
for samordning av målene bedre kan nås på unionsplan, 
kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 
union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

9) Det er nødvendig å fastlegge prosjekter av felles interesse 
som er et bidrag til at nevnte mål nås, og som tilsvarer 
prioriteringene i de fastsatte tiltak. Bare prosjekter som er 
økonomisk levedyktige, bør tas i betraktning.

10) Det er nødvendig å erklære at prioriterte prosjekter er av 
europeisk interesse, konsentrere unionsfinansieringen om 
disse prosjektene og innføre mekanismer som oppmuntrer 
til samordning mellom medlemsstatene for lettere å 
kunne gjennomføre prosjektene i samsvar med ønskede 
tidsplaner.

11) I samsvar med artikkel 170 i traktaten om Den europeiske 
unions virkemåte bør politikken for det transeuropeiske 
nettet bidra til å styrke den økonomiske og sosiale 
utjevningen på Unionens territorium. For å nå dette målet 
er det nødvendig å arbeide for en størst mulig sammenheng 
mellom unionsretningslinjene for det transeuropeiske 
transportnettet og planleggingen av tilgjengelige relevante 
finansieringsordninger på unionsplan.

12) En etterfølgende evaluering av de prioriterte 
prosjektene bør kunne forenkle framtidige revisjoner av 
retningslinjene og listen over prioriterte prosjekter, og bør 
bidra til å forbedre de metodene for forhåndsvurdering av 
prosjektene som medlemsstatene benytter.

13) Tillatelse til visse offentlige og private prosjekter som 
sannsynligvis vil få stor innvirkning på miljøet, bør 
gis bare etter forutgående vurdering av de betydelige 
miljøvirkninger disse prosjektene sannsynligvis vil få, 
samtidig som gjeldende unionsregler overholdes.

14) Krav til miljøvern bør integreres i utformingen og 
gjennomføringen av Unionens politikk på området 
transeuropeiske nett, i samsvar med artikkel 11 i 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Dette 

krever at det gis prioritet til å fremme infrastruktur for 
transportsystemer som er mindre miljøskadelige, dvs. 
jernbanetransport, nærskipsfart og fart på innlands 
vannveier.

15) I forbindelse med alle planer og programmer som fører 
til prosjekter av felles interesse, skal det for framtiden 
foretas en miljøvurdering som nevnt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering 
av miljøvirkningene av visse planer og programmer(1). 
Finansieringen av infrastruktur for transport bør 
likeledes være betinget av at bestemmelsene i Unionens 
miljøregelverk overholdes, særlig rådsdirektiv 85/337/
EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og 
private prosjekters miljøvirkninger(2), rådsdirektiv 92/43/
EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og 
planter(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/
EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler 
(kodifisert utgave)(4).

16) Som ledd i det allmenne målet om å sikre bærekraftig 
mobilitet for personer og varer bør det innføres ordninger 
til støtte for utviklingen av motorveier til sjøs mellom 
medlemsstater, for å minske overbelastningen av 
veinettet og/eller forbedre forbindelsene til randområder 
og randstater samt øyområder og øystater. Disse 
ordningene, som bl.a. omfatter anbudsprosedyrer, bør 
gi innsynsmulighet, svare til behovene og overholde 
Unionens konkurranseregler og regler for offentlige 
innkjøp.

17) For å bedre lønnsomheten ved investeringene og forenkle 
samkjøring og finansiering kan det være nødvendig å 
styrke samordningen mellom de statene som berøres av 
prosjekter på samme strekning.

18) Kommisjonen bør hvert annet år framlegge en rapport 
om gjennomføringen av denne beslutning og bør innen 
2010 utarbeide en framdriftsrapport over arbeidet og om 
nødvendig foreslå endringer til listen over prioriterte 
prosjekter.

19) En komité bør ha myndighet til særlig å bistå Kommisjonen 
når den undersøker gjennomføringen og utviklingen av 
retningslinjene fastsatt ved denne beslutning.

(1) EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.
(2) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40.
(3) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
(4) EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7.
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20) Av klarhetshensyn bør vedlegg I til vedtak 1692/96/EF 
erstattes med et nytt vedlegg som inneholder kart for alle 
medlemsstatene; dette vil sikre at de kartene som allerede 
finnes i nevnte beslutning, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1791/2006(1), blir supplert med kartene i 
tiltredelsesakten av 2003. Dessuten er tidspunktet 
for gjennomføring av planen fastsatt til 2020 for alle 
medlemsstater —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

AVSNITT 1

ALLMENNE PRINSIPPER

Artikkel 1

Formål

1.  Formålet med denne beslutning er å utarbeide 
retningslinjene for de planlagte mål, prioriteringer og 
hovedlinjer for det transeuropeiske transportnettet. I 
retningslinjene fastlegges prosjekter av felles interesse hvis 
gjennomføring skal bidra til utviklingen av nettet på unionsplan.

2.  Retningslinjene nevnt i nr. 1 skal utgjøre en felles 
referanseramme beregnet på å oppmuntre medlemsstatene 
og eventuelt Unionen til å gjennomføre prosjekter av felles 
interesse som har som mål å sikre sammenheng, innbyrdes 
forbindelse og samtrafikkevne i det transeuropeiske 
transportnettet samt adgang til nettet. Retningslinjene er også 
beregnet på å lette den private sektors medvirkning.

3.  De grunnleggende krav til det transeuropeiske 
transportnettets samtrafikkevne, transporttelematikk og 
tilleggstjenester er i samsvar med traktatene fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 
2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem(2) og 
atskilt fra denne beslutning.

Artikkel 2

Mål

1.  Det transeuropeiske transportnettet skal opprettes gradvis 
på unionsplan innen 2020 ved integrasjon av infrastrukturnett 
for land-, sjø- og lufttransport, i samsvar med oversiktene 
vist på kartene i vedlegg I og/eller spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg II.

2.  Nettet skal

a)  sikre bærekraftig mobilitet av personer og varer på et 
område uten indre grenser under de best mulige sosiale og 

(1) EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

sikkerhetsmessige vilkår, samtidig som det skal bidra til at 
Unionens mål gjennomføres, særlig med hensyn til miljø 
og konkurranse, og bidra til å styrke den økonomiske og 
sosiale utjevning,

b)  tilby brukerne infrastruktur av høy kvalitet på akseptable 
økonomiske vilkår,

c)  omfatte alle transportsystemer, under hensyn til deres 
sammenlignbare fordeler,

d)  muliggjøre optimal bruk av eksisterende kapasitet,

e)  så vidt mulig ha samtrafikkevne mellom 
transportsystemene og fremme intermodalitet mellom de 
ulike transportsystemene,

f)  så vidt mulig være økonomisk levedyktig,

g)  dekke hele territoriet til medlemsstatene på en slik måte at 
adgangen generelt lettes, at øyområder eller randområder 
og innestengte områder knyttes til sentrale områder, og 
at Unionens byområder og regioner knyttes sammen 
innbyrdes, uten at det oppstår flaskehalser,

h)  kunne knyttes til nettene til statene i Det europeiske 
frihandelsforbund (EFTA), statene i Sentral- og Øst-Europa 
og statene i middelhavsområdet, samtidig som det bidrar til 
at samtrafikkevne og adgang til de nevnte nett fremmes, i 
den utstrekning det er i Unionens interesse.

Artikkel 3

Nettets omfang

1.  Det transeuropeiske nettet skal omfatte infrastruktur 
for transport, trafikkreguleringssystemer og posisjons-
bestemmelses- og navigasjonssystemer.

2.  Infrastruktur for transport skal omfatte veinett, jernbaner, 
nett av innlands vannveier, motorveier til sjøs, sjøhavner, 
innlandshavner, lufthavner og andre knutepunkter mellom 
ulike transportnett.

3.  Trafikkreguleringssystemer og posisjonsbestemmelses- 
og navigasjonssystemer skal omfatte de nødvendige tekniske 
anlegg og edb- og telesystemer for å sikre nettets harmoniske 
virkemåte og effektiv trafikkregulering.
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Artikkel 4

Hovedlinjer i tiltakene

Hovedlinjene i Unionens tiltak skal omfatte:

a)  utarbeiding og revisjon av oversiktsplaner for nettet,

b)  fastsetting av prosjekter av felles interesse,

c)  tilpasning av det eksisterende nettet,

d)  fremme av nettets samtrafikkevne,

e)  optimal kombinasjon av transportsystemene, bl.a. ved 
etablering av knutepunkter, som for frakt så vidt mulig skal 
være plassert utenfor bykjernene, slik at det oppnås effektiv 
intermodalitet,

f)  streben etter sammenheng og komplementaritet i 
forbindelse med finansiell intervensjon, i tråd med reglene 
for hver finansieringsordning,

g)  forskning og utvikling,

h  samarbeid med berørte tredjestater i forbindelse med 
utviklingen av nettet og inngåelse av egnede avtaler med 
dem,

i)  oppmuntring av medlemsstater og internasjonale 
organisasjoner til å fremme de mål Unionen tilstreber,

j)  fremme av løpende samarbeid mellom de berørte parter,

k)  ethvert annet tiltak som viser seg nødvendig for å nå målene 
nevnt i artikkel 2 nr. 2.

Artikkel 5

Prioritering

Idet det tas hensyn til målene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 
hovedlinjene i tiltakene fastsatt i artikkel 4, skal følgende 
prioriteres:

a)  opprettelse og utvikling av de nøkkelledd og forbindelser 
som er nødvendige for å fjerne flaskehalser, fullføre 
manglende strekninger og utvide hovedstrekningene, særlig 
grensekryssende strekninger, krysse naturlige hindringer 
og forbedre samtrafikkevnen på hovedstrekningene,

b)  opprettelse og utvikling av infrastruktur for å bedre de 
nasjonale nettenes samtrafikkevne, slik at det blir lettere å 
knytte øyer eller områder som ligner øyer, samt innestengte 

områder, randområder eller fjerntliggende områder, til 
Unionens sentrale områder, særlig for å redusere de høye 
transportkostnadene i disse områdene,

c)  nødvendige tiltak for en gradvis opprettelse av et 
jernbanenett med samtrafikkevne, som omfatter ruter 
tilpasset godstransport der det lar seg gjøre,

d)  nødvendige tiltak for å fremme nær- og fjernskipsfart samt 
fart på innlands vannveier,

e)  nødvendige tiltak for å integrere jernbane og lufttransport, 
særlig ved å framføre jernbane til lufthavner, når det er 
relevant, samt nødvendig infrastruktur og nødvendige 
anlegg,

f)  optimering av kapasitet og effektivitet i eksisterende og 
ny infrastruktur, fremme av intermodalitet og forbedring 
av nettets sikkerhet og driftssikkerhet ved å opprette og 
forbedre terminaler for ulike transportsystemer og deres 
infrastruktur for tilgang og/eller ved å installere intelligente 
systemer,

g)  integrasjon av sikkerhet og miljøhensyn ved utforming og 
gjennomføring av det transeuropeiske transportnettett,

h)  utvikling av en bærekraftig mobilitet for personer og varer 
i samsvar med Unionens mål for bærekraftig utvikling.

Artikkel 6

Nett i tredjestater

Det skal fra tilfelle til tilfelle, i samsvar med egnede 
framgangsmåter i traktatene, vurderes hvorvidt Unionen skal 
fremme prosjekter av felles interesse samt nettenes innbyrdes 
forbindelse og samtrafikkevne med henblikk på sikre 
sammenheng mellom tredjestaters nett og det transeuropeiske 
transportnettet.

Artikkel 7

Prosjekter av felles interesse

1.  Prosjekter av felles interesse skal utgjøre et felles mål hvis 
gjennomføring avhenger av deres modenhetsgrad og tilgangen 
på økonomiske midler, uten at en medlemsstat eller Unionen 
forpliktes økonomisk på forhånd.

2.  Idet tas hensyn til traktatenes regler, særlig i forbindelse 
med konkurransespørsmål, skal alle prosjekter anses å være av 
felles interesse som

a)  tilstreber målene fastsatt i artikkel 2 nr. 2,

b)  berører nettet beskrevet i artikkel 3 nr. 1,
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c)  omfattes av prioriteringen fastsatt i artikkel 5 og

d)  er potensielt økonomisk levedyktige, basert på nytte-
kostnadsanalyser.

3.  Prosjektene skal ha tilknytning til et ledd i nettverket som 
beskrevet i artikkel 9 18, særlig

a)  til forbindelsene fastlagt på kartene i vedlegg I, og/eller

b)  tilsvare spesifikasjonene eller kriteriene i vedlegg II.

4.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak de anser nødvendige 
innenfor rammen av prinsippene fastsatt i artikkel 1 nr. 2.

Artikkel 8

Miljøvern

1.  Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter skal 
medlemsstatene ta hensyn til miljøvern ved at de i samsvar 
med rådsdirektiv 85/337/EØF foretar vurderinger av 
miljøvirkningene for de prosjektene av felles interesse som 
skal gjennomføres, og ved anvendelse av direktiv 92/43/EØF 
og 2009/147/EF.

Fra 21. juli 2004 skal medlemsstatene utføre en miljøvurdering 
av de planene og programmene som ligger til grunn for 
prosjektene, særlig dersom disse berører nye forbindelser eller 
andre større infrastrukturprosjekter for knutepunkter, i samsvar 
med direktiv 2001/42/EF.

Medlemsstatene skal ta hensyn til resultatene av denne 
miljøvurderingen når aktuelle planer og programmer utarbeides, 
i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2001/42/EF.

2.  Innen 21. juli 2004 skal Kommisjonen etter avtale 
med medlemsstatene utarbeide egnede metoder for å 
gjennomføre den strategiske miljøvurderingen, bl.a. for å sikre 
hensiktsmessig samordning, unngå dobbeltarbeid og forenkle 
og framskynde planleggingen av grensekryssende prosjekter 
og korridorer.

Resultatet av dette arbeidet og av miljøvurderingen av de 
prosjektene for transeuropeiske nett som er gjennomført av 
medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/42/EF, skal 
eventuelt tas i betraktning av Kommisjonen i dens rapport om 
retningslinjene og eventuelle supplerende forslag til regelverk 
for revisjon av retningslinjene fastsatt i artikkel 22 i denne 
beslutning.

AVSNITT 2

VEINETT

Artikkel 9

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske transportnettet omfatter motorveier 
og veier av høy standard som eksisterer, er nye eller skal 
utbygges, og som

a)  spiller en viktig rolle i fjerntrafikken, eller

b)  tjener som ringveier rundt større bykjerner på fastsatte 
strekninger i nettet, eller

c)  gir forbindelse med andre transportsystemer, eller

d)  knytter randområder og innestengte områder til Unionens 
sentrale områder.

2.  Nettet skal sikre brukerne et kontinuerlig høyt og ensartet 
service-, komfort- og sikkerhetsnivå.

3.  Nettet skal også omfatte infrastruktur for trafikkregulering, 
brukerinformasjon, håndtering av uhell og nødssituasjoner og 
elektronisk avgiftsinnkreving, basert på et aktivt samarbeid 
mellom trafikkreguleringssystemene på europeisk, nasjonalt og 
regionalt plan og leverandører av reise- og trafikkinformasjon 
samt ytere av verdiøkende tjenester, som vil sørge for 
nødvendig komplementaritet med anvendelser som lettere kan 
innføres gjennom programmet for transeuropeiske telenett.

AVSNITT 3

JERNBANENETT

Artikkel 10

Kjennetegn

1.  Jernbanenettet omfatter nettet for høyhastighetstog og 
nettet for konvensjonelle tog.

2.  Nettet for høyhastighetstog som benytter eksisterende 
eller ny teknologi, omfatter

a)  linjer bygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 
hastigheter som vanligvis er lik eller høyere enn 250 km/t,

b)  linjer utbygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 
hastigheter på omkring 200 km/t,

c)  linjer utbygd særlig for høye hastigheter eller linjer 
bygd særlig for høye hastigheter knyttet til nettet for 
høyhastighetstog og med særskilte trekk som skyldes 
begrensninger ved terrengforhold, miljøforhold, 
overflateforhold eller bymessige omgivelser, der 
hastigheten må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.
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Høyhastighetsnettet består av de strekningene som er angitt i 
vedlegg I avsnitt 3. De grunnleggende kravene og de tekniske 
egenskapene for samtrafikkevne som skal gjelde for linjene 
for høyhastighetstog som benytter eksisterende teknologi, skal 
fastsettes i samsvar med rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 
om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for 
høyhastighetstog(1). Medlemsstatene skal på forhånd underrette 
Kommisjonen om åpning av alle linjer for høyhastighetstog og 
om deres tekniske egenskaper.

3.  Nettet for konvensjonelle tog omfatter linjer for 
konvensjonell togtransport av passasjerer og gods, herunder 
de jernbaneforbindelsene som inngår i det transeuropeiske 
nettet for kombinert transport nevnt i artikkel 15, forbindelser 
til sjøhavner og innlandshavner av felles interesse samt gods-
terminaler som er åpne for alle transportører. Grunnleggende 
krav til og tekniske egenskaper for samtrafikkevne som 
gjelder for de konvensjonelle jernbanelinjene, skal fastsettes 
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF 
av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog(2).

4.  Jernbanenettet omfatter infrastruktur og utstyr som gjør 
det mulig å knytte sammen jernbane- og veitransport, og når 
det er relevant, luft- og sjøtransport. I den forbindelse skal det 
legges særlig vekt på sammenkoplingen av regionale lufthavner 
med nettet.

5.  Jernbanenettet skal oppfylle minst én av følgende 
funksjoner:

a)  spille en viktig rolle i fjerntrafikken med passasjerer,

b)  muliggjøre forbindelse med lufthavner når det er relevant,

c)  gi tilgang til regionale og lokale jernbanenett,

d)  lette godstransporten ved å fastlegge og anlegge hovedlinjer 
beregnet på godstransport eller linjer der godstog har 
forrang,

e)  spille en viktig rolle i den kombinerte transporten,

f)  muliggjøre forbindelse med nærskipsfart og innlands 
vannveier via havner av felles interesse.

6.  Jernbanenettet skal tilby brukerne et høyt kvalitets- 
og sikkerhetsnivå i kraft av sin kontinuitet og den gradvise 
gjennomføringen av samtrafikkevnen, særlig ved hjelp av 
teknisk harmonisering og det harmoniserte styrings- og 

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.

kontrollsystemet ERTMS, som er anbefalt for det europeiske 
jernbanenettet. For dette formål skal Kommisjonen i samråd 
med medlemsstatene utarbeide en gjennomføringsplan som er 
samordnet med nasjonale planer.

AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG 
INNLANDSHAVNER

Artikkel 11

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske innlands vannveinettet omfatter 
elver og kanaler samt ulike sidekanaler og forgreninger som 
knytter dem sammen. Det skal særlig muliggjøre innbyrdes 
forbindelse mellom industriområder og viktige byområder 
samt deres forbindelse med havner.

2.  Vannveiene som inngår i nettet, skal minst oppfylle 
de tekniske kravene som gjelder for vannveier i klasse IV, 
som tillater passasje for et fartøy eller skyvelektertog på 80 
til 85 m lengde og 9,50 m bredde. Ved modernisering eller 
bygging av en vannvei som inngår i nettet, skal de tekniske 
spesifikasjonene minst tilsvare dem som gjelder for klasse IV, 
og skal gjøre det mulig senere å oppnå klasse Va/Vb, og de 
skal tillate fartøyer som brukes i kombinert transport, å passere 
på en tilfredsstillende måte. Klasse Va tillater passasje for et 
fartøy eller skyvelektertog på 110 m lengde og 11,40 m bredde, 
klasse Vb tillater passasje for et skyvelektertog på 172 m til  
185 m lengde og 11,40 m bredde.

3.  Innlandshavner omfattes av nettet, særlig som 
knutepunkter mellom vannveiene nevnt i nr. 2 og i artikkel 15 
og øvrige transportsystemer.

4.  Nettet omfatter innlandshavner som

a)  er åpne for kommersiell trafikk,

b)  ligger i nettet av innlands vannveier som vist på 
oversiktsplanen i vedlegg I avsnitt 4,

c)  er forbundet med andre transeuropeiske transportruter som 
vist i vedlegg I, og

d)  har omlastingsanlegg for transport med ulike 
transportsystemer eller et årlig godstrafikkvolum på minst 
500 000 tonn.

Innlandshavnene nevnt i bokstav d) er vist i vedlegg I.
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5.  Nettet omfatter også infrastruktur for trafikkregulering. 
Dette innebærer særlig etablering av et intelligent trafikk- og 
transportsystem med samtrafikkevne, «River Information 
Services» (vannveisinformasjonstjenester), for å optimere 
den eksisterende kapasiteten og sikkerheten på nettet av 
innlands vannveier samt forbedre samtrafikkevnen med andre 
transportsystemer.

AVSNITT 5

SJØHAVNER

Artikkel 12

Kjennetegn

1.  Sjøhavnene gir mulighet for utvikling av sjøfarten og 
være utgangspunkt for forbindelsen til øyer og knutepunkter 
mellom sjøfart og øvrige transportsystemer. De tilbyr utstyr 
og tjenester til transportforetak. Infrastrukturen omfatter 
en rekke tjenester for passasjer- og godstransport, herunder 
fergetjenester og tjenester innen nærskipsfart og fjernskipsfart, 
herunder kystfart, innenfor Unionen og til og fra tredjestater.

2.  De sjøhavnene som omfattes av det transeuropeiske 
transportnettet, svarer til en av kategoriene A, B og C, som er 
definert slik:

A: sjøhavner av internasjonal betydning: havner med et samlet 
årlig trafikkvolum på minst 1,5 millioner tonn gods eller 
200 000 passasjerer som, unntatt i tilfeller der dette er 
umulig, er knyttet til det transeuropeiske transportnettet 
på land og derfor spiller en viktig rolle i internasjonal 
sjøtransport,

B: sjøhavner av betydning for Unionen som ikke er omfattet av 
kategori A: disse havnene har et samlet årlig trafikkvolum 
på minst 0,5 millioner tonn gods eller mellom 100 000 
og 199 999 passasjerer og er, unntatt i tilfeller der dette 
er umulig, knyttet til det transeuropeiske transportnettet 
på land og har de nødvendige omlastingsanlegg for 
nærskipsfart,

C: regionale havner: disse havnene oppfyller ikke kriteriene 
for kategori A og B, men ligger i øyområder, randområder 
eller de mest fjerntliggende regionene, og forbinder disse 
regionene sjøveien med hverandre eller med de sentrale 
regionene i Unionen.

Sjøhavnene i kategori A er angitt på de veiledende kartene på 
oversiktsplanene i vedlegg I avsnitt 5 på grunnlag av de nyeste 
havnedataene.

3.  I tillegg til kriteriene fastsatt i artikkel 7 skal 
havneprosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavner som 
omfattes av det transeuropeiske sjøhavnnettet, oppfylle 
kriteriene og spesifikasjonene i vedlegg II.

Artikkel 13

Motorveier til sjøs

1.  Det transeuropeiske nettet av motorveier til sjøs 
tar sikte på å samle godstrafikkstrømmen på logistiske 
sjøtransportruter for å forbedre eksisterende eller opprette 
nye sjøtransportforbindelser som er levedyktige, regelmessige 
og hyppige når det gjelder transport av varer mellom 
medlemsstatene, for å minske overbelastningen av veinettet og/
eller forbedre forbindelsene til randområder og randstater samt 
øyområder og øystater. Motorveiene til sjøs skal ikke utelukke 
kombinert person- og godstransport når godstransporten utgjør 
størsteparten av transporten.

2.  Det transeuropeiske nettet av motorveier til sjøs består 
av utstyr og infrastruktur for minst to havner i to ulike 
medlemsstater. Utstyret og infrastrukturen omfatter i minst 
én medlemsstat elementer som havneanlegg, elektroniske 
styringssystemer for logistikk, sikkerhetsprosedyrer, 
administrative framgangsmåter og tollprosedyrer samt 
infrastruktur for direkte adgang fra land- og sjøsiden, herunder 
midler for å sikre seilbarhet hele året gjennom, særlig ved å 
stille til rådighet mudringsutstyr og isbrytere for å sikre adgang 
om vinteren.

3.  Innlands vannveier eller kanaler beskrevet i vedlegg I 
avsnitt 4 som forbinder to europeiske motorveier til sjøs eller 
to strekninger av nevnte motorveier, og som i vesentlig grad 
bidrar til å forkorte sjøveiene, øke effektiviteten og redusere 
transporttiden, inngår i det transeuropeiske nettet av motorveier 
til sjøs.

4.  Prosjekter av felles interesse i det transeuropeiske nettet 
av motorveier til sjøs skal foreslås av minst to medlemsstater 
og skal oppfylle konkrete behov. De foreslåtte prosjektene 
skal generelt trekke inn både offentlig og privat sektor etter 
framgangsmåter som, før støtte over de nasjonale budsjettene 
om nødvendig kan suppleres med støtte fra Unionen, 
innebærer utlysing av anbudskonkurranse etter en av følgende 
framgangsmåter:

a)  ved offentlig anbudsinnbydelse organisert i fellesskap av 
de berørte medlemsstatene for å opprette nye forbindelser 
fra en havn i kategori A, som definert i artikkel 12 nr. 2, 
som de velger på forhånd innenfor hvert av havområdene 
angitt i prosjekt nr. 21 i vedlegg III,

b)  i den grad havnenes geografiske beliggenhet kan 
sammenlignes, ved offentlig anbudsinnbydelse organisert 
av de berørte medlemsstatene i fellesskap og rettet mot 
konsortier som minst samler skipsrederier og havner som 
befinner seg i et av havområdene angitt i prosjekt nr. 21 i 
vedlegg III.
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5.  Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nettet av motorveier til sjøs

a)  skal fokusere på utstyr og infrastruktur som inngår i nettet 
av motorveier til sjøs,

b)  kan, med forbehold for artikkel 107 og 108 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte, omfatte etableringsstøtte 
dersom det som følge av anbudskonkurransen nevnt i 
nr. 4 anses nødvendig med offentlig støtte for å sikre at 
prosjektet blir økonomisk levedyktig. Etableringsstøtten 
skal begrenses til to år og skal tildeles bare for å dekke 
behørig dokumenterte investeringskostnader. Støtten kan 
ikke overstige det minstebeløpet som anses nødvendig for 
å igangsette drift av de aktuelle rutene. Støtten skal ikke 
føre til at konkurransen på de aktuelle markedene vris på 
en måte som strider mot den felles interesse,

c)  kan også omfatte aktiviteter som gir større fordeler, 
og som ikke er knyttet til særskilte havner, som f.eks. 
å stille til rådighet isbryter- eller mudringsutstyr, 
samt informasjonssystemer, herunder systemer for 
trafikkregulering og elektroniske rapporteringssystemer.

6.  Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nettet av motorveier til sjøs skal framlegges for Kommisjonen 
for godkjenning.

7.  Kommisjonen skal innen tre år framlegge for komiteen 
nevnt i artikkel 21 nr. 1 en første liste over særskilte prosjekter 
av felles interesse, og gir dermed begrepet motorveier til sjøs 
konkret form.

Listen skal også sendes til Europaparlamentet.

AVSNITT 6

LUFTHAVNER

Artikkel 14

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske lufthavnnettet omfatter lufthavner 
beliggende på Unionens territorium som er åpne for 
kommersiell lufttrafikk og oppfyller kravene i vedlegg II 
avsnitt 6. Lufthavnene klassifiseres etter mengden og typen 
trafikk de betjener, og den oppgaven de har i nettet. De skal gi 
mulighet for utvikling av luftfartsforbindelser og forbindelse 
mellom lufttransporten og øvrige transportsystemer.

2.  De internasjonale knutepunktene og unionsknutepunktene 
utgjør kjernen i det transeuropeiske lufthavnnettet. Forbindelsene 
mellom Unionen og den øvrige verden utgjøres hovedsakelig av 
de internasjonale knutepunktene. Unionsknutepunktene sikrer 

først og fremst forbindelsene i Unionen, idet forbindelsene til 
steder utenfor Unionen fremdeles vil utgjøre en mindre del av 
virksomheten. Regionale knutepunkter og tilbringerpunkter 
letter adgangen til sentrum av nettet og bidra til trafikkmessig 
innlemmelse av randområder og isolerte områder.

3.  De internasjonale knutepunktene og unionsknutepunktene 
skal gradvis knyttes til jernbanenettes høyhastighetslinjer 
dersom dette er hensiktsmessig. Nettet omfatter infrastruktur 
og utstyr som gjør det mulig å knytte sammen luft- og 
jernbanetransport og eventuelt sjøtransport.

AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT

Artikkel 15

Kjennetegn

Det transeuropeiske nettet for kombinert transport omfatter

a)  jernbaner og innlands vannveier som egner seg for 
kombinert transport, samt sjøveier som sammen med 
eventuelle og kortest mulige innledende og/eller avsluttende 
veistrekninger muliggjør langtransport av gods,

b)  terminaler for ulike transportsystemer med anlegg som 
muliggjør omlasting mellom jernbane, innlands vannveier, 
sjøveier og veier,

c)  inntil videre: egnet rullende materiell når dette er påkrevd 
på grunn av ennå ikke tilpasset infrastruktur.

AVSNITT 8

TRAFIKKREGULERINGS- OG INFORMASJONSNETT 
FOR SJØTRANSPORT

Artikkel 16

Kjennetegn

Det transeuropeiske trafikkregulerings- og informasjonsnettet 
for sjøtransport omfatter

a)  trafikkreguleringssystemer for kystfart eller havnetrafikk,

b)  posisjonsbestemmelsessystemer for fartøyer,

c)  meldingssystemer for fartøyer som transporterer farlig eller 
forurensende last,

d)  maritime nød- og sikkerhetskommunikasjonssystemer.
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AVSNITT 9

NETT FOR LUFTTRAFIKKSTYRING

Artikkel 17

Kjennetegn

Det transeuropeiske nettet for lufttrafikkstyring omfatter 
det luftrom som er reservert alminnelig lufttrafikk, 
luftleder, flysikringshjelpemidler, trafikkplanleggings- 
og trafikkstyringssystemene og flygekontrollsystemet 
(kontrollsentra, anlegg for overvåking og kommunikasjon) som 
er nødvendige for sikker og effektiv lufttrafikk i det europeiske 
luftrom.

AVSNITT 10

NETT FOR POSISJONSBESTEMMELSE OG 
NAVIGASJON

Artikkel 18

Kjennetegn

Det transeuropeiske nett for posisjonsbestemmelses- og 
navigasjonssystemer  omfatter satellittsystemene for 
posisjonsbestemmelse og navigasjon samt systemene som 
skal bestemmes i den framtidige planen for europeisk 
radionavigasjon. Systemene skal gi pålitelige og effektive 
posisjonsbestemmelses- og navigasjonstjenester som kan 
benyttes innen alle transportsystemer.

AVSNITT 11

SAMORDNING MELLOM MEDLEMSSTATENE

Artikkel 19

Europeisk koordinator

1.  For å lette en samordnet gjennomføring av visse 
prosjekter, særlig grensekryssende prosjekter eller deler av 
grensekryssende prosjekter, herunder de prosjektene som er 
erklært å være av europeisk interesse nevnt i artikkel 25, kan 
Kommisjonen etter avtale med de berørte medlemsstatene og 
etter å ha rådspurt Europaparlamentet utpeke en person med 
betegnelsen «europeisk koordinator».

2.  Den europeiske koordinatoren skal velges særlig ut fra 
sin erfaring med europeiske institusjoner samt kunnskap om 
finansiering og sosioøkonomiske og miljømessige vurderinger 
av større prosjekter.

3.  I Kommisjonens beslutning om utpeking av en europeisk 
koordinator skal det fastsettes hvordan vedkommende skal 
utføre oppgavene nevnt i nr. 5.

4.  Den europeiske koordinatoren skal opptre på vegne 
av Kommisjonen og for dennes regning. Den europeiske 
koordinatorens ansvarsområde er vanligvis knyttet til ett 
prosjekt, særlig ved grensekryssende prosjekter, men kan om 

nødvendig utvides til å dekke hele hovedstrekningen. Den 
europeiske koordinatoren skal i samarbeid med de berørte 
medlemsstatene utarbeide en arbeidsplan for sine aktiviteter.

5.  Den europeiske koordinatoren skal

a)  i samarbeid med de berørte medlemsstatene fremme 
felles framgangsmåter for prosjektvurdering og eventuelt 
gi initiativtakere til prosjekter råd om finansiering av 
prosjektene,

b)  hvert år utarbeide en rapport til Europaparlamentet, 
Kommisjonen og de berørte medlemsstatene om 
framdriften i de prosjektene som vedkommende er 
ansvarlig for, om ny lovgivning eller annet som kan påvirke 
prosjektenes utforming, samt om eventuelle vanskeligheter 
og hindringer som kan føre til betydelige forsinkelser i 
forhold til fristene angitt i vedlegg III,

c)  i samarbeid med de berørte medlemsstatene rådføre 
seg med regionale og lokale myndigheter, transportører 
og transportbrukere samt representanter for det sivile 
samfunn, for å få bedre kjennskap til etterspørselen 
etter transporttjenester, mulighetene for å finansiere 
investeringer og hvilken type tjenester som må ytes for 
lettere å få tilgang til slik finansiering.

6.  De berørte medlemsstatene skal samarbeide med den 
europeiske koordinatoren og gi vedkommende de opplysningene 
som er nødvendige for å kunne utføre oppgavene nevnt i nr. 5.

7.  Uten at det berører de gjeldende framgangsmåtene fastsatt 
i unionsretten eller i nasjonal lovgivning, kan Kommisjonen 
be om en uttalelse fra den europeiske koordinatoren når den 
behandler søknader om unionsfinansiering for prosjekter eller 
grupper av prosjekter som den europeiske koordinatoren har 
ansvaret for.

AVSNITT 12

FELLES BESTEMMELSER

Artikkel 20

Nasjonale planer og programmer

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en oversikt 
over de nasjonale planene og programmene som de utarbeider 
med tanke på utviklingen av det transeuropeiske transportnettet, 
særlig for prosjekter som er erklært å være av europeisk 
interesse nevnt i artikkel 24-27. Når de nasjonale planene og 
programmene er vedtatt, skal medlemsstatene oversende dem 
til Kommisjonen til orientering.
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Artikkel 21

Komité for overvåking av retningslinjer og 
informasjonsutveksling

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for overvåking 
av retningslinjer og informasjonsutveksling, heretter kalt 
«Komiteen», sammensatt av representanter for medlemsstatene 
og med en representant for Kommisjonen som leder.

2.  Komiteen skal utveksle opplysninger om planene og 
programmene medlemsstatene har oversendt, og kan behandle 
alle spørsmål i tilknytning til utviklingen av det transeuropeiske 
transportnettet.

Artikkel 22

Rapport

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge en rapport for 
Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Regionkomiteen om gjennomføringen av 
retningslinjene beskrevet i denne beslutning.

Komiteen skal bistå Kommisjonen ved utarbeidingen av 
rapporten.

Rapporten skal om nødvendig følges av forslag til regelverk 
for revisjon av retningslinjene, og disse forslagene kan om 
nødvendig omfatte endringer av listen over prioriterte prosjekter 
i vedlegg III eller tilføyelse til nevnte liste av prosjekter som 
er i samsvar med artikkel 23 nr. 1. Ved revisjon skal det tas 
særlig hensyn til prosjekter som bidrar til territoriell utjevning i 
Unionen i samsvar med artikkel 23 nr. 1 bokstav e).

Artikkel 23

Prioriterte prosjekter

1.  Prioriterte prosjekter er prosjekter av felles interesse som 
nevnt i artikkel 7 der det ved en nærmere undersøkelse kan 
bekreftes at de

a)  tar sikte på å fjerne en flaskehals eller ferdigstille en 
manglende forbindelse på en hovedstrekning i det 
transeuropeiske nettet, særlig grensekryssende prosjekter, 
prosjekter som krysser naturlige hindringer, eller prosjekter 
som omfatter en grensekryssende strekning,

b)  er av et slikt omfang at langsiktig planlegging på europeisk 
plan vil ha stor tilleggsverdi,

c)  i sin helhet kan gi sosioøkonomisk nettogevinst og andre 
sosioøkonomiske fordeler,

d)  i vesentlig grad forbedrer mobiliteten for varer og personer 
mellom medlemsstatene og dermed også bidrar til 
samtrafikkevnen i nasjonale nett,

e)  bidrar til territoriell utjevning i Unionen ved å integrere 
nettene til de nye medlemsstatene og forbedre forbindelsene 
til rand- og øyområdene,

f)  bidrar til bærekraftig utvikling av transportsektoren 
ved å forbedre sikkerheten og minske miljøskadene fra 
transport, særlig ved å fremme tiltak for overgang til 
jernbanetransport, transport med ulike transportsystemer, 
transport på innlands vannveier og sjøtransport,

g)  viser at de berørte medlemsstatene er innstilt på å 
gjennomføre undersøkelser og vurderinger tidsnok til 
å fullføre arbeidene i samsvar med den fristen som er 
avtalt på forhånd, basert på nasjonale planer eller et annet 
tilsvarende dokument som vedrører det aktuelle prosjektet.

2.  De prioriterte prosjektene der arbeidet etter planen skulle 
påbegynnes før 2010, og deres delstrekninger samt de avtalte 
fristene for ferdigstilling av arbeidet nevnt i nr. 1 bokstav g) er 
oppført i vedlegg III.

3.  Kommisjonen skal innen 2010 utarbeide en 
framdriftsrapport over arbeidet og om nødvendig foreslå 
endringer av listen over prioriterte prosjekter i vedlegg III i 
samsvar med vilkårene i nr. 1.

Artikkel 24

Erklæring om europeisk interesse

De prioriterte prosjektene oppført i vedlegg III er erklært å 
være av europeisk interesse. Denne erklæringen kan gis bare 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatene og de rettsaktene som 
bygger på disse.

Artikkel 25

Prosjekter som er erklært å være av europeisk interesse

1.  Uten at det berører det rettslige grunnlaget for de aktuelle 
unionsfinansieringsordningene, skal medlemsstatene

a)  gi hensiktsmessig prioritet til prosjekter som er erklært 
å være av europeisk interesse, når de framlegger sine 
prosjekter innenfor rammen av utjevningsfondet i samsvar 
med rådsforordning (EF) nr. 1084/2006 av 11. juli 2006 om 
opprettelse av et utjevningsfond(1),

(1) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 79.
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b)  gi hensiktsmessig prioritet til prosjekter som er erklært 
å være av europeisk interesse, når de framlegger 
sine prosjekter innenfor rammen av budsjettet for 
transeuropeiske nett i samsvar med artikkel 5 og 9 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007 
av 20. juni 2007 om fastsettelse av alminnelige regler for 
tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området 
transeuropeiske transport- og energinett(1).

2.  Uten at det berører det rettslige grunnlaget for de aktuelle 
unionsfinansieringsordningene, skal Kommisjonen

a)  oppmuntre medlemsstatene til å ta hensyn til prosjekter 
som er erklært å være av europeisk interesse, når de foretar 
programplanlegging av strukturfondene, særlig i regioner 
som hører inn under «tilnærmingsmålet», samtidig som det 
tas hensyn til nasjonale transportplaner som omfattes av 
Unionens eksisterende støtterammer,

b)  sikre at stater som kan komme i betraktning for ordningen 
med bistand før tiltredelse (IPA), gir hensiktsmessig 
prioritet til prosjekter som er erklært å være av europeisk 
interesse når de framlegger sine prosjekter innenfor 
rammen av denne ordningen i samsvar med rådsforordning 
(EF) nr. 1085/2006 av 17. juli 2006 om opprettelse av en 
ordning for bistand før tiltredelse (IPA)(2).

3.  Når Kommisjonen beregner sine finansieringsbehov, skal 
den gi nødvendig prioritet til prosjekter som er erklært å være 
av europeisk interesse.

Artikkel 26

Forsinket fullføring av prosjekter som er erklært å være 
av europeisk interesse

1.  Dersom oppstart av arbeidet på et av prosjektene som er 
erklært å være av europeisk interesse, er eller vil bli vesentlig 
forsinket i forhold til 2010-fristen, skal Kommisjonen be de 
berørte medlemsstatene om å oppgi årsakene til forsinkelsen 
innen tre måneder. Ut fra svaret som gis, skal Kommisjonen 
rådføre seg med alle berørte medlemsstater for å løse problemet 
som har forårsaket forsinkelsen.

Kommisjonen kan, etter samråd med Komiteen og innenfor 
rammen av sin aktive overvåking av gjennomføringen av 
prosjektet som er erklært å være av europeisk interesse, 
beslutte å treffe egnede tiltak, idet det tas hensyn til 
forholdsmessighetsprinsippet. De berørte medlemsstatene skal 
gis mulighet til å uttale seg om disse tiltakene før de vedtas.

(1) EUT L 162 av 22.6.2007, s. 1.
(2) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 82.

Europaparlamentet skal umiddelbart underrettes om ethvert 
tiltak som treffes.

Når Kommisjonen vedtar disse tiltakene, skal den ta behørig 
hensyn til det ansvaret hver medlemsstat har når det gjelder 
forsinkelsen, og avstå fra å gjøre vedtak som vil kunne 
få uheldige følger for gjennomføringen av prosjektet i en 
medlemsstat som ikke er ansvarlig for nevnte forsinkelse.

2.  Når et av prosjektene som er erklært å være av europeisk 
interesse, ikke i det alt vesentlige er ferdigstilt innen rimelig 
tid etter den på forhånd avtalte ferdigstillelsesdatoen angitt i 
vedlegg III, og alle de berørte medlemsstatene er ansvarlig for 
forsinkelsen, skal Kommisjonen vurdere prosjektet på nytt etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 1 med sikte på å trekke tilbake 
dets klassifisering som et prosjekt erklært å være av europeisk 
interesse, etter framgangsmåten for revisjon nevnt i artikkel 22 
tredje ledd.

Kommisjonen skal uansett vurdere prosjektet på nytt etter 
15 år regnet fra den dagen da prosjektet ble erklært å være av 
europeisk interesse i henhold til denne beslutning.

Artikkel 27

Vurdering av sosioøkonomiske virkninger og 
miljøvirkninger

1.  Fem år etter ferdigstillelsen av et prosjekt som er erklært 
å være av europeisk interesse, eller av en strekning i et slikt 
prosjekt, skal de berørte medlemsstatene vurdere prosjektets 
sosioøkonomiske virkninger og miljøvirkninger, herunder 
dets virkninger på handel og fritt varebytte og fri bevegelighet 
for personer mellom medlemsstatene, territorial utjevning 
og bærekraftig utvikling. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen om resultatene av vurderingen.

2.  Når et prosjekt som er erklært å være av europeisk 
interesse, omfatter en grensekryssende strekning som 
verken teknisk eller økonomisk lar seg dele, skal de berørte 
medlemsstatene samordne sine framgangsmåter for å vurdere 
prosjektets sosioøkonomiske virkninger og bestrebe seg på å 
foreta en tverrnasjonal undersøkelse før en byggetillatelse blir 
gitt, og innenfor de eksisterende rammene.

3.  Andre strekninger i prosjekter av europeisk interesse skal 
samordnes bilateralt eller multilateralt av medlemsstatene i det 
enkelte tilfelle.



Nr. 7/168 4.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.  De samordnede tiltakene eller tverrnasjonale 
undersøkelsene nevnt i nr. 2 får anvendelse med forbehold for 
de forpliktelser som følger av Unionens miljøvernregelverk, 
særlig når det gjelder vurdering av miljøvirkninger. De berørte 
medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om når disse 
samordnede tiltakene eller tverrnasjonale undersøkelsene 
settes i gang, og om resultatene av dem. Kommisjonen skal ta 
disse opplysningene med i rapporten nevnt i artikkel 22.

Artikkel 28

Grensekryssende strekninger

Innenfor rammen av visse prioriterte prosjekter skal 
grensekryssende strekninger mellom to medlemsstater, 
herunder motorveier til sjøs, fastlegges av medlemsstatene 
på grunnlag av kriterier fastsatt av Komiteen og meldes til 
Kommisjonen.

Dette vil særlig være strekninger som ikke lar seg dele teknisk 
og økonomisk, eller som de berørte medlemsstatene inngår et 
forpliktende samarbeid om og oppretter en felles struktur for.

Artikkel 29

Oppheving

Vedtak nr. 1692/96/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som 
henvisninger til denne beslutning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg V.

Artikkel 30

Ikrafttredelse

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

Artikkel 31

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. juli 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK O. CHASTEL

 President Formann

______
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VEDLEGG I

OVERSIKTSPLANER OVER NETTENE I KARTFORM(1)

Avsnitt 2: Veinett

2.0. Europa 2.7. Irland 2.14 Litauen 2.21 Portugal
2.1. Belgia 2.8. Hellas 2.15. Luxembourg 2.22. Romania
2.2. Bulgaria 2.9. Spania 2.16. Ungarn 2.23. Slovenia
2.3. Den tsjekkiske 

republikk
2.10. Frankrike 2.17. Malta 2.24. Slovakia

2.4. Danmark 2.11. Italia 2.18. Nederland 2.25. Finland
2.5. Tyskland 2.12. Kypros 2.19. Østerrike 2.26. Sverige
2.6. Estland 2.13. Latvia 2.20. Polen 2.27. Det forente kongerike

Avsnitt 3: Jernbanenett

3.0. Europa 3.7. Irland 3.14 Luxembourg 3.21 Slovenia
3.1. Belgia 3.8. Hellas 3.15. Ungarn 3.22. Slovakia
3.2. Bulgaria 3.9. Spania 3.16. Nederland 3.23. Finland
3.3. Den tsjekkiske 

republikk
3.10. Frankrike 3.17. Østerrike 3.24. Sverige

3.4. Danmark 3.11. Italia 3.18. Polen 3.25. Det forente kongerike
3.5. Tyskland 3.12. Latvia 3.19. Portugal
3.6. Estland 3.13. Litauen 3.20. Romania

Avsnitt 4: Nett av innlands vannveier og innlandshavner

4.0. Europa 4.4. Tyskland/Østerrike 4.8 Den tsjekkiske 
republikk

4.12 Romania

4.1. Belgia 4.5. Frankrike/Italia 4.9. Litauen 4.13. Slovakia
4.2. Nederland 4.6. Frankrike 4.10. Ungarn
4.3. Tyskland 4.7. Bulgaria 4.11. Polen

Avsnitt 5: Sjøhavner – kategori A

5.0. Europa 5.5. Middelhavet - østre del
5.1. Østersjøen 5.6. Bulgaria/Romania
5.2. Nordsjøen 5.7. Kypros
5.3. Atlanterhavet 5.8. Malta
5.4. Middelhavet - vestre del

Avsnitt 6: Lufthavner

6.0. Europa 6.6. Hellas 6.14. Malta
6.1. Belgia/Danmark/ 6.7. Spania/Portugal 6.15. Polen

Tyskland/Luxembourg/ 6.8. Frankrike 6.16. Romania
Nederland/Østerrike 6.9. Italia 6.17. Slovenia

6.2. Bulgaria 6.10. Kypros 6.18. Slovakia
6.3. Den tsjekkiske republikk 6.11. Latvia 6.19. Finland/Sverige
6.4. Estland 6.12. Litauen
6.5. Irland/Det forente kongerike 6.13. Ungarn

(1) Kartnumrene viser til de tilsvarende avsnittene i den dispositive delen og/eller i vedlegg II.
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Avsnitt 7: Nett for kombinert transport

7.1 A. Jernbaner

B.  Jernbaner, stor målestokk

NB: «Planlagt» i tegnforklaringen til kartene omfatter alle trinn i et infrastrukturprosjekt av felles interesse, fra 
forundersøkelser til bygging.
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AVSNITT 2

VEINETT
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AVSNITT 3

JERNBANENETT
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AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG INNLANDSHAVNER
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AVSNITT 5

SJØHAVNER - KATEGORI A
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AVSNITT 6

LUFTHAVNER



4.2.2016 Nr. 7/249EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/250 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/251EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/252 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/253EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/254 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/255EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/256 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/257EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/258 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/259EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/260 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/261EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/262 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/263EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/264 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/265EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/266 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/267EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/268 4.2.2016

AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT
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VEDLEGG II

KRITERIER OG SPESIFIKASJONER FOR PROSJEKTER AV FELLES INTERESSE(1)

Avsnitt 2: Veinett

Avsnitt 3: Jernbanenett

Avsnitt 4: Nett av innlands vannveier og innlandshavner

Avsnitt 5: Sjøhavner

Avsnitt 6: Lufthavner

Avsnitt 7: Nett for kombinert transport

Avsnitt 8: Trafikkregulerings- og transportnett for sjøtransport

Avsnitt 9: Nett for lufttrafikkstyring

Avsnitt 10: Nett for posisjonsbestemmelse og navigasjon

AVSNITT 2

VEINETT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt anses å være av felles 
interesse dersom det gjelder forbindelser som omfatter

A. utvikling av nettet, særlig

– utvidelse av motorveier eller oppgradering av hovedveier,

– bygging eller forbedring av omkjøringsveier eller  ringveier,

– styrking av nasjonale netts samtrafikkevne,

B. utvikling av systemer for trafikkregulering og brukerinformasjon, særlig

– opprettelse av telematikkinfrastrukturer for innsamling av trafikkdata,

– utvikling av sentraler for trafikkinformasjon og trafikkontroll samt utveksling av data mellom 
trafikkinformasjonssentraler i ulike stater,

– opprettelse av veiinformasjonstjenester, særlig RDS-TMC(2),

– telematikkinfrastrukturenes tekniske samtrafikkevne.

(1) Numrene viser til de tilsvarende avsnittsnumrene i den dispositive delen og/eller i vedlegg I.
(2) Et digitalt, radiobasert meldingssystem for veitrafikk, der den jevne strøm av meldinger kan tilpasses behovet til den enkelte 

veifarende.
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AVSNITT 3

JERNBANENETT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt anses å være av felles 
interesse dersom det gjelder forbindelser som omfatter

– samtrafikkevnen mellom de transeuropeiske jernbanesystemene,

– sammenknytning med andre transportsystemers nett.

AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG INNLANDSHAVNER

A. Innlandshavner

Prosjekter av felles interesse bør gjelde bare infrastruktur som er åpen for alle brukere, uten forskjellsbehandling.

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene og innlandshavnene nevnt i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt 
anses for å være av felles interesse dersom det hører under én eller flere av følgende kategorier:

1. atkomst til havnen fra innlands vannvei,

2. havneinfrastruktur innenfor havneområdet,

3. annen transportinfrastruktur innenfor havneområdet,

4. annen transportinfrastruktur som knytter havnen til de ulike elementene i det transeuropeiske nettet.

Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles interesse dersom det gjelder følgende arbeid: bygging og vedlikehold av 
alle elementer i det transportsystemet som vanligvis er åpent for alle transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser 
til det nasjonale eller internasjonale transportnettet. Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av områder for 
kommersielle formål og andre formål knyttet til havner, bygging og vedlikehold av vei- og jernbaneforbindelser, 
bygging og vedlikehold, herunder oppmudring, av atkomstveier og andre vannområder i havnen og bygging og 
vedlikehold av navigasjonshjelpemidler og av trafikkregulerings-, kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen 
og dens atkomstveier.

B. Trafikkregulering

Ethvert infrastrukturprosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det omfatter

– et signal- og styringssystem for fartøyer, særlig for slike som fører farlig eller forurensende last,

– kommunikasjonssystemer for nødssituasjoner og sikkerhet på innlands vannveier.

AVSNITT 5

SJØHAVNER

1. Felles vilkår for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnene i nettet

Prosjekter av felles interesse skal gjelde bare infrastruktur som er åpen for alle brukere, uten forskjellsbehandling.

Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles interesse dersom det gjelder følgende arbeid: bygging og vedlikehold av 
alle elementer i det transportsystem som vanligvis er åpent for alle transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser 
til det nasjonale eller internasjonale transportnettet. Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av områder for 
kommersielle formål og andre formål knyttet til havner, bygging og vedlikehold av vei- og jernbaneforbindelser, 
bygging og vedlikehold, herunder oppmudring, av atkomstveier og andre vannområder i havnen, og bygging og 
vedlikehold av navigasjonshjelpemidler og av trafikkregulerings-, kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen 
og dens atkomstveier.
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2. Spesifikasjoner for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnnettet

Ethvert prosjekt som overholder følgende spesifikasjoner, skal anses for å være av felles interesse:

Prosjektspesifikasjoner Havnekategori

I. Fremme av nærskipsfart

Infrastruktur som er nødvendig for utvikling av nærskipsfart samt 
kystfart og fart på innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

II. Atkomst til havner

Atkomst til havner fra sjø eller innlands vannveier Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

Helårs atkomst til havner i Østersjøen som ligger på ca. 60° nordlig 
bredde eller lenger nord, herunder kostnader til utstyr for isbryting om 
vinteren

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

Opprettelse eller forbedring av opplandsforbindelsene som knytter 
havnen til de andre elementene i det europeiske transportnettet via 
jernbane, vei og innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

Utbygging av eksisterende opplandsforbindelsene som knytter havnen til 
de andre elementene i det europeiske transportnettet via jernbane, vei og 
innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

III. Havneinfrastruktur innenfor havneområdet

Utbygging av havneinfrastruktur for å gjøre overgangen mellom de ulike 
transportsystemene mer effektiv

Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

Forbedring av havneinfrastrukturen, særlig i havner på øyer og i 
randområder og de mest fjerntliggende regionene

Prosjekter som gjelder havner i kategori C

Utvikling og installering av styrings- og informasjonssystemer som EDU 
(elektronisk datautveksling) eller andre systemer for intelligent styring 
av gods- og passasjertrafikk ved bruk av integrert teknologi

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

Utvikling av havneanlegg for mottak av avfall Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

AVSNITT 6

LUFTHAVNER

I. Kriterier for utvelging av lufthavner av felles interesse

Lufthavner av felles interesse skal oppfylle kriteriene til et av følgende knutepunkter:

1. Internasjonale knutepunkter omfatter

– alle lufthavner eller lufthavnsystemer(1) som har

– et årlig trafikkvolum på minst 5 000 000 passasjerbevegelser minus 10 %,

 eller

– et årlig trafikkvolum på minst 100 000 kommersielle luftfartøybevegelser,

(1) Lufthavnsystemer (EFT L 240 av 24.8.1992, s. 14).
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 eller

– et årlig fraktvolum på minst 150 000 tonn,

 eller

– et årlig trafikkvolum på minst 1 000 000 passasjerbevegelser til/fra Unionen,

 eller

– alle nye lufthavner som bygges med henblikk på å erstatte et eksisterende internasjonalt knutepunkt som 
ikke kan utvides der det er anlagt.

2. Unionsknutepunkter omfatter

– alle lufthavner eller lufthavnsystemer som har

– et årlig trafikkvolum på mellom 1 000 000 minus 10 % og 4 499 999 passasjerbevegelser,

 eller

– et årlig fraktvolum på mellom 50 000 og 149 999 tonn,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 500 000 og 899 999 passasjerbevegelser, hvorav minst 30 % er utenriks 
flyginger,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 300 000 og 899 999 passasjerbevegelser, og som ligger utenfor det 
europeiske fastland i en avstand på mer enn 500 kilometer fra nærmeste internasjonale knutepunkt,

eller

– alle nye lufthavner som bygges med henblikk på å erstatte et eksisterende unionsknutepunkt som ikke kan 
utvides der det er anlagt.

3. Regionale knutepunkter og tilbringerpunkter omfatter alle lufthavner

– som har et årlig trafikkvolum på mellom 500 000 og 899 999 passasjerbevegelser, hvorav minst 30 % er 
utenriksflyginger,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 250 000 minus 10 % og 499 999 passasjerbevegelser,

 eller

– et årlig fraktvolum på mellom 10 000 og 49 999 tonn,

 eller

– er beliggende på en øy i en medlemsstat,

 eller

– er beliggende på et innestengt område i Unionen med kommersielle flyginger drevet med luftfartøyer med 
største tillatte startmasse på over 10 tonn.

 En lufthavn skal anses å være beliggende i et innestengt område når den i radius befinner seg mer enn 
100 kilometer fra nærmeste internasjonale knutepunkt eller unionsknutepunkt. Avstanden kan unntaksvis 
reduseres til 75 kilometer ved faktiske atkomstvansker på grunn av landtransportinfrastrukturens 
overflateforhold eller dårlige tilstand.
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II. Spesifikasjoner for prosjekter av felles interesse knyttet til lufthavnnettet

Alle prosjekter skal anses for å være av felles interesse dersom de overholder følgende spesifikasjoner:

Prosjektspesifikasjoner Type knutepunkt som hovedsakelig er berørt(1)

I. Optimering av eksisterende lufthavnkapasitet

Tiltak 1: Optimering av eksisterende kapasitet, uttrykt i 
luftfartøy-, passasjer- og fraktbevegelser, herunder lufthavnens 
innflygingshjelpemidler

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

Tiltak 2: Bedring av allmenn sikkerhet og flysikkerhet i lufthavnene Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

Tiltak 3: Tilpasning av eksisterende infrastruktur nødvendiggjort 
av gjennomføringen av det indre marked, særlig tiltakene for fri 
bevegelighet for personer innenfor Unionen

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

II. Utvikling av ny lufthavnkapasitet

Tiltak 4: Utvikling av infrastruktur og utstyr som bestemmer lufthavnens 
kapasitet, uttrykt i luftfartøy-, passasjer- eller fraktbevegelser, herunder 
lufthavnens innflygingshjelpemidler

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

Tiltak 5: Bygging av en ny lufthavn som erstatning for en eksisterende 
lufthavn eller et eksisterende lufthavnsystem som ikke kan utvides der 
den/det er anlagt

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

III. Bedring av vernet mot ulemper skapt av lufthavnvirksomhet

Tiltak 6: Bedring av miljøforenligheten med hensyn til støy og 
avløpsvann fra lufthavner

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

IV. Bedring eller utvikling av atkomsten til lufthavnene

Tiltak 7: Bedring eller utvidelse av grensesnittet mellom lufthavn og 
atkomstinfrastruktur

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

Tiltak 8: Bedring eller utvidelse av forbindelser med andre transportnett, 
i særlig grad jernbanenettet

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

(1) Tabellen utelukker ikke at vedkommende tiltak utvides til å omfatte andre knutepunkter i visse behørig begrunnede tilfeller.

AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert prosjekt anses å være av felles interesse dersom 
det omfatter

– bygging eller oppgradering av infrastruktur for jernbane eller innlands vannveier for å gjøre transporten av 
lastenheter som kombinerer flere transportmidler, teknisk mulig og økonomisk levedyktig,

– bygging eller utvikling av sentraler for overføring mellom ulike landtransportsystemer, herunder installering, 
innenfor terminalen, av omlastingsutstyr med tilhørende infrastruktur,

– utbygging av havneområder for å utvikle eller forbedre kombinert transport mellom sjøfart og jernbane, innlands 
vannveier eller veier,
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– jernbanemateriell særlig tilpasset kombinert transport i de tilfeller trekk ved infrastrukturen krever det, særlig 
når det gjelder kostnaden ved en mulig tilpasning av infrastrukturen, og med forbehold for at bruken av slikt 
materiell er knyttet til vedkommende infrastruktur, og at de berørte foretak kan benytte seg av dem på en ikke-
diskriminerende måte.

AVSNITT 8

TRAFIKKREGULERINGS- OG INFORMASJONSNETT FOR SJØTRANSPORT

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det

– har sammenheng med målene for Unionens politikk for sjøsikkerhet,

 eller

– er beregnet på gjennomføring av internasjonale konvensjoner og resolusjoner fra Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon (IMO) på området sjøsikkerhet og omfatter

– gjennomføringen av Unionens meldingssystem for fartøyer som går til eller fra havner i Unionen eller er i 
transittfart utenfor Unionens kyster, ved hjelp av et system for elektronisk datautveksling som også omfatter 
dataoverføring mellom fartøyene og landbaserte anlegg via signalgivere, og der systemer for elektronisk 
datautveksling (EDU) med kompatible grensesnitt skal vies særlig oppmerksomhet,

– utvikling og bedring av loran-c-kjeden   landbasert radionavigeringssystem,

– utvikling eller bedring av kyst- og havnebaserte trafikkregulerings- og informasjonssystemer for sjøtransport 
og deres innbyrdes forbindelse, med henblikk på sikrere og mer effektiv regulering av sjøtransporten, særlig i 
områder med sammenløping, sterk trafikktetthet eller som er miljømessig følsomme,

– utvikling av verktøy for bedring av trafikkforståelsen: databaser for trafikkstrømmer og skipsfartsulykker, 
utvikling av EPTOs (European Permanent Traffic Observatory) verktøy for analyse av trafikkstrømmer,

– utvikling av infrastruktur og utstyr med henblikk på å bidra til gjennomføringen av Det globale maritime nød- 
og sikkerhetssystem (GMDSS),

– styrking av telematikksystemer for datautveksling i forbindelse med havnestaters kontroll av fartøyer.

AVSNITT 9

NETT FOR LUFTTRAFIKKSTYRING

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det fører til en kapasitetsøkning i systemet og optimering 
av bruken som føyer seg inn i en plan for harmonisering og integrasjon av anleggene og prosedyrene til ulike nasjonale 
knutepunkter, og er i samsvar med aktuelle internasjonale standarder fastlagt av Den internasjonale organisasjon for 
sivil luftfart (ICAO) og vedkommende europeiske organer, idet de skal ta hensyn særlig til Den europeiske organisasjon 
for flysikring (Eurocontrol).

Slike prosjekter omfatter

– undersøkelser knyttet til bedre utnytting av luftrommet for de ulike brukerne og til opprettelse av et sammenhengende 
og effektivt system av luftleder,

– planlegging og styring av lufttrafikken som bidrar til å holde balansen mellom tilbud og etterspørsel og optimert 
bruk av tilgjengelig kontrollkapasitet,

– de undersøkelser og det arbeid som er nødvendig for harmonisering av anlegg og prosedyrer, for å integrere de 
ulike tjenesteytere, idet det særlig tas hensyn til retningslinjene vedtatt av Den europeiske konferanse for sivil 
luftfart (ECAC),

– bedring av systemets produktivitet, særlig ved automatisert flygekontrollassistanse og automatiserte systemer for 
påvisning og løsning av mulige faresituasjoner,

– bidrag til innføring av de kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsmidler som er nødvendige for 
flygekontrolltjenesten, herunder fremme av ny teknologi, særlig satellitter og digitale datanett, i den utstrekning 
det muliggjør samsvar med felles europeiske spesifikasjoner.
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AVSNITT 10

NETT FOR POSISJONSBESTEMMELSE OG NAVIGASJON

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det gjelder opprettelsen av noen del av den framtidige 
europeiske radionavigasjonsplan eller et verdensomspennende satellittsystem for posisjonsbestemmelse og navigasjon 
som inngår i følgende struktur:

– kontrollsenter som omfatter et system for bearbeiding og kontroll,

– et nett av navigasjonsjordstasjoner,

– et romsegment bestående av satellitter, som gjør det mulig å overføre navigasjonssignaler,

– et nett av overvåkingssentraler.

______
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VEDLEGG III

PRIORITERTE PROSJEKTER DER ARBEIDET ETTER PLANEN SKAL PÅBEGYNNES FØR 2010

1. Jernbaneforbindelsen Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

– Halle/Leipzig-Nürnberg (2015)

– Nürnberg-München (2006)

– München-Kufstein (2015)

– Kufstein-Innsbruck (2009)

– Brenner-tunnel (2015), grensekryssende strekning

– Verona-Napoli (2007)

– Milano-Bologna (2006)

– Vei-/jernbanebro over Messinastredet-Palermo (2015)

2. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog Paris-Brussel/Brussel-Köln-Amsterdam-London

– Kanaltunnel-London (2007)

– Brussel-Liège-Köln (2007)

– Brussel-Rotterdam-Amsterdam (2007)(1)

3. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog i Sørvest-Europa

– Lisboa/Porto-Madrid (2011)(2)

– Madrid-Barcelona (2005)

– Barcelona-Figueras-Perpignan (2008)

– Perpignan-Montpellier (2015)

– Montpellier-Nîmes (2010)

– Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye (2010)

– Irún/Hendaye-Dax, grensekryssende strekning (2010)

– Dax-Bordeaux (2020)

– Bordeaux-Tours (2015)

4. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog - øst

– Paris-Baudrecourt (2007)

– Metz-Luxembourg (2007)

– Saarbrücken-Mannheim (2007)

(1) Herunder de to stasjonene for høyhastighetstog i Rotterdam og Amsterdam, som ikke var omfattet av prosjektet vedtatt av Det 
europeiske råd i Essen i 1994.

(2) Herunder forbindelsene Lisboa-Porto (2013), Lisboa-Madrid (2010) og Aveiro-Salamanca (2015).
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5. Betuwe-linjen (2007)

6. Jernbaneforbindelsen Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-den ukrainske grensen(1)

– Lyon-St Jean de Maurienne (2015)

– Mont-Cenis-tunnel (2015-2017), grensekryssende strekning

– Bussoleno-Torino (2011)

– Torino-Venezia (2010)

– Venezia-Ronchi Sør-Trieste-Divača (2015)

– Koper-Divača-Ljubljana (2015)

– Ljubljana-Budapest (2015)

7. Motorveiforbindelsen Igoumenitsa/Patra-Athen-Sofia-Budapest

– Via Egnatia (2006)

– Pathe (2008)

– Motorvei Sofia-Kulata-grensen mellom Hellas og Bulgaria (2010), med Promahon-Kulata som grensekryssende 
strekning

– Motorvei Nadlac-Sibiu (gren mot Bucuresti og Constanţa) (2007)

8. Strekning med ulike transportsystemer Portugal/Spania-resten av Europa(2)

– Jernbane La Coruña-Lisboa-Sines (2010)

– Jernbane Lisboa-Valladolid (2010)

– Jernbane Lisboa-Faro (2004)

– Motorvei Lisboa-Valladolid (2010)

– Motorvei La Coruña-Lisboa (2003)

– Motorvei Sevilla-Lisboa (ferdigstilt 2001)

– Ny lufthavn i Lisboa (2015)

9. Jernbaneforbindelsen Cork-Dublin-Belfast-Stranraer(3) (2001)

10. Malpensa (ferdigstilt 2001)(4)

11. Fast forbindelse over Øresund (ferdigstilt 2000)(5)

12. Det nordiske triangel (jernbane/vei)

– Vei- og jernbaneprosjekter i Sverige (2010)(6)

– Motorvei Helsingfors-Åbo (2010)

– Jernbane Kerava-Lahtis (2006)

– Motorvei Helsingfors-Vaalimaa (2015)

– Jernbane Helsingfors-Vainikkala (den russiske grensen) (2014)

(1) Deler av denne strekningen tilsvarer den felleseuropeiske korridor V.
(2) Herunder modernisering av havner og lufthavner (2015) i samsvar med innholdet vedtatt av Det europeiske råd i Essen og Dublin.
(3) En ytterligere økning i kapasiteten på denne strekningen ble vedtatt i 2003, og tilføyd som særskilt prosjekt.
(4) Ferdigstilt prosjekt.
(5) Ferdigstilt prosjekt.
(6) Noen få korte vei- og jernbanestrekninger ferdigstilles mellom 2010 og 2015.
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13. Veiforbindelsen Det forente kongerike/Irland/Benelux (2010)

14. Hovedlinje langs vestkysten (2007)

15. Galileo (2008)

16. Jernbaneforbindelsen for godstransport Sines/Algeciras-Madrid-Paris

– Ny jernbaneforbindelse med høy kapasitet over Pyreneene

– Jernbane Sines-Badajoz (2010)

– Jernbanelinje Algeciras-Bobadilla (2010)

17. Jernbaneforbindelsen Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava

– Baudrecourt-Strasbourg-Stuttgart (2015) med Kehl-broen som grensekryssende strekning

– Stuttgart-Ulm (2012)

– München-Salzburg (2015), grensekryssende strekning

– Salzburg-Wien (2012)

– Wien-Bratislava (2010), grensekryssende strekning

18. Vannveien Rhinen/Meuse-Main-Donau(1)

– Rhinen-Meuse (2019) med slusen ved Lanaye som grensekryssende strekning

– Vilshofen-Straubing (2013)

– Wien-Bratislava (2015), grensekryssende strekning

– Sap-Mohács (2014)

– Flaskehalser i Romania og Bulgaria (2011)

19. Samtrafikkevne for høyhastighetstog på den iberiske halvøy

– Madrid-Andalusia (2010)

– Nordøst (2010)

– Madrid-østkysten og Middelhavet (2010)

– Nord-/nordvestkorridor, herunder Vigo-Porto (2010)

– Extremadura (2010)

20. Jernbaneforbindelsen over Fehmarnbelt

– Fast jernbane-/veiforbindelse over Fehrmarnbelt (2014)

– Jernbaneforbindelse i Danmark fra Øresund (2015)

– Jernbaneforbindelse i Tyskland fra Hamburg (2015)

– Jernbane Hannover-Hamburg/Bremen (2015)

(1) Deler av denne vannveien tilsvarer den felleseuropeiske korridor VII.
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21. Motorveier til sjøs

 Prosjekter av felles interesse fastlagt i samsvar med artikkel 13 og om følgende motorveier til sjøs:

– Motorvei til sjøs over Østersjøen (som forbinder medlemsstatene omkring Østersjøen med medlemsstater i 
Sentral- og Vest-Europa, herunder skipsleden gjennom Nordsjøen/Østersjøen (Kielkanalen)) (2010)

– Motorvei til sjøs fra Vest-Europa (fra Portugal og Spania gjennom Atlanterhavsbuen til Nordsjøen og 
Irskesjøen) (2010)

– Motorvei til sjøs i Sørøst-Europa (som forbinder Adriaterhavet med Det joniske hav og den østlige delen av 
Middelhavet, herunder Kypros) (2010)

– Motorvei til sjøs i Sørvest-Europa (vestlige del av Middelhavet), som forbinder Spania, Frankrike, Italia og 
Malta, og med forbindelse til motorveien til sjøs i Sørøst-Europa (2010)(1)

22. Jernbaneforbindelsen Athen-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden(2)

– Jernbane fra grensen mellom Hellas og Bulgaria-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

– Jernbane Curtici-Brasov (mot Bucuresti og Constanta) (2010)

– Jernbane Budapest-Wien (2010), grensekryssende strekning

– Jernbane Břeclav-Praha-Nürnberg (2010), med Nürnberg-Praha som grensekryssende strekning

– Jernbane Praha-Linz (2016)

23. Jernbaneforbindelsen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien(3)

– Jernbane Gdansk-Warszawa-Katowice (2015)

– Jernbane Katowice-Břeclav (2010)

– Jernbane Katowice-Žilina-Nové Mesto n. V. (2010)

24. Jernbaneforbindelsen Lyon/Genova-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen

– Lyon-Mulhouse-Mülheim(4), med Mulhouse-Mülheim som grensekryssende strekning (2018)

– Genova-Milano/Novara-den sveitsiske grensen (2013)

– Basel-Karlsruhe (2015)

– Frankfurt-Mannheim (2012)

– Duisburg-Emmerich (2009)(5)

– «Jern-Rhinen» Rheidt-Antwerpen, grensekryssende strekning (2010)

25. Motorvei Gdansk-Brno/Bratislava-Wien(6)

– Motorvei Gdansk-Katowice (2010)

– Motorvei Katowice-Brno/Zilina (2010), grensekryssende strekning

– Motorvei Brno-Wien (2009), grensekryssende strekning

(1) Herunder også forbindelse til Svartehavet.
(2) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor IV.
(3) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
(4) Herunder høyhastighetstoget Rhinen-Rhônen, uten den vestlige grenen.
(5) Prosjekt nr. 5 (Betuwe-linjen) forbinder Rotterdam og Emmerich.
(6) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
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26. Vei-/jernbaneforbindelsen Irland/Det forente kongerike/det europeiske fastlandet

– Vei-/jernbaneforbindelsen som knytter Dublin til Nord-Irland (Belfast-Larne) og sørlige Irland (Cork)  
(2010)(1)

– Vei/jernbaneforbindelsen Hull-Liverpool (2015)

– Jernbane Felixstowe-Nuneaton (2011)

– Jernbane Crewe-Holyhead (2008)

27. «Rail Baltica»: Jernbaneforbindelsen Warszawa-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsingfors

– Warszawa-Kaunas (2010)

– Kaunas-Riga (2014)

– Riga-Tallinn (2016)

28. «Eurocaprail» på jernbaneforbindelsen Brussel-Luxembourg-Strasbourg

– Brussel-Luxembourg-Strasbourg (2012)

29. Jernbaneforbindelsen på den joniske/adriatiske intermodale korridoren

– Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

– Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014)

30. Innlands vannvei Seinen-Schelde

Forbedret seilbarhet Deulemont-Gent (2012-2014-2016)

Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016)

 Ferdigstillelsesdatoen som er avtalt på forhånd, står i parentes. Ferdigstillelsesdatoene for arbeidet med prosjekt 
nr. 1-20 og nr. 30, og detaljerte opplysninger om strekningene, er angitt i rapporten fra høynivågruppen, i den 
grad rapporten inneholder slike opplysninger.

______

(1) Omfatter Essen-prosjekt nr. 13: Veiforbindelsen Irland/Det forente kongerike/Benelux.
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VEDLEGG IV

Opphevet vedtak med liste over senere endringer

Europaparlaments- og rådsvedtak 1692/96/EF
(EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1)

Europaparlaments- og rådsvedtak 1346/2001/EF
(EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1)

Tiltredelsesakten av 2003, vedlegg II punkt 8.F
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 447)

Europaparlaments- og rådsvedtak 884/2004/EF
(EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1)

Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1)

Bare punkt 6.D i vedlegget

______
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VEDLEGG V

Sammenligningstabell

Vedtak nr. 1692/96/EF Denne beslutning

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 første punktum Artikkel 1 nr. 2 første punktum

Artikkel 1 nr. 2 annet punktum Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 tredje punktum Artikkel 1 nr. 2 annet punktum

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 2-6 Artikkel 2-6

Artikkel 7 nr. 1 innledende tekst Artikkel 7 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 7 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 7 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 7 nr. 2 innledende tekst Artikkel 7 nr. 3 innledende tekst

Artikkel 7 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 8 nr. 1 første ledd Artikkel 8 nr. 1 første ledd

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd første punktum Artikkel 8 nr. 1 annet ledd

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd annet punktum Artikkel 8 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 9 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 9 nr. 2 og 3 Artikkel 9 nr. 2 og 3

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2 første ledd Artikkel 10 nr. 2 første ledd

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd første punktum Artikkel 10 nr. 2 annet ledd

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd annet punktum Artikkel 10 nr. 2 tredje ledd
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Vedtak nr. 1692/96/EF Denne beslutning

Artikkel 10 nr. 3-6 Artikkel 10 nr. 3-6

Artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 11 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 11 nr. 3a Artikkel 11 nr. 4 første ledd

Artikkel 11 nr. 3b Artikkel 11 nr. 4 annet ledd

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 12 Artikkel 12

Artikkel 12a nr. 1-4 Artikkel 13 nr. 1-4

Artikkel 12a nr. 5 innledende tekst Artikkel 13 nr. 5 innledende tekst

Artikkel 12a nr. 5 første strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav a)

Artikkel 12a nr. 5 annet strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav b)

Artikkel 12a nr. 5 tredje strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav c)

Artikkel 12a nr. 6 første og annet punktum Artikkel 13 nr. 7 første ledd

Artikkel 12a nr. 6 tredje punktum Artikkel 13 nr. 7 annet ledd

Artikkel 12a nr. 7 Artikkel 13 nr. 6

Artikkel 13 Artikkel 14

Artikkel 14 innledende tekst Artikkel 15 innledende tekst

Artikkel 14 første strekpunkt Artikkel 15 bokstav a)

Artikkel 14 annet strekpunkt Artikkel 15 bokstav b)

Artikkel 14 tredje strekpunkt Artikkel 15 bokstav c)

Artikkel 15 innledende tekst og siste punktum Artikkel 16 innledende tekst

Artikkel 15 første strekpunkt Artikkel 16 bokstav a)

Artikkel 15 annet strekpunkt Artikkel 16 bokstav b)

Artikkel 15 tredje strekpunkt Artikkel 16 bokstav c)

Artikkel 15 fjerde strekpunkt Artikkel 16 bokstav d)

Artikkel 16 Artikkel 17

Artikkel 17 Artikkel 18

Artikkel 17a nr. 1 første punktum Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 17a nr. 1 annet, tredje og fjerde punktum Artikkel 19 nr. 4

Artikkel 17a nr. 2 og 3 Artikkel 19 nr. 2 og 3

Artikkel 17a nr. 4 Artikkel 19 nr. 6

Artikkel 17a nr. 5 Artikkel 19 nr. 5
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Vedtak nr. 1692/96/EF Denne beslutning

Artikkel 17a nr. 6 Artikkel 19 nr. 7

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 20

Artikkel 18 nr. 2 første punktum Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 18 nr. 2 annet punktum Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 18 nr. 3 første punktum Artikkel 22 første ledd

Artikkel 18 nr. 3 annet punktum Artikkel 22 annet ledd

Artikkel 18 nr. 3 tredje og fjerde punktum Artikkel 22 tredje ledd

Artikkel 19 Artikkel 23

Artikkel 19a nr. 1 Artikkel 24

Artikkel 19a nr. 2 innledende tekst Artikkel 25 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 19a nr. 2 bokstav a) og b) Artikkel 25 nr. 1 bokstav a) og b)

— Artikkel 25 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 19a nr. 2 bokstav d) Artikkel 25 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 19a nr. 3 Artikkel 25 nr. 3

Artikkel 19a nr. 4 Artikkel 26 nr. 1

Artikkel 19a nr. 5 første punktum Artikkel 26 nr. 2 første ledd

Artikkel 19a nr. 5 annet punktum Artikkel 26 nr. 2 annet ledd

Artikkel 19a nr. 6 Artikkel 27 nr. 1

Artikkel 19a nr. 7 Artikkel 27 nr. 2

Artikkel 19a nr. 8 Artikkel 27 nr. 3

Artikkel 19a nr. 9 Artikkel 27 nr. 4

Artikkel 19b første punktum Artikkel 28 første ledd

Artikkel 19b annet punktum Artikkel 28 annet ledd

Artikkel 22 Artikkel 29 første ledd

— Artikkel 29 annet ledd

Artikkel 23 Artikkel 30

Artikkel 24 Artikkel 31

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III

— Vedlegg IV

— Vedlegg V
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 263/2011

av 17. mars 2011

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske 
systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til iverksetjing av 
ei fullstendig datainnsamling for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 458/2007 av 25. april 2007 om det europeiske systemet 
for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)(1), 
særleg artikkel 5 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er det fastsett ei 
metodologisk ramme som skal nyttast ved utarbeiding 
av statistikkar som kan jamførast til nytte for Den 
europeiske unionen, og fristar for innsending og spreiing 
av statistikkar som er utarbeidde i samsvar med det 
europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial 
tryggleik (heretter kalla «ESSPROS»).

2) I medhald av artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 458/2007 
vart det i alle medlemsstatane gjennomført eit forsøk med 
datainnsamling for året 2005 med sikte på å innføre ein 
modul om netto ytingar knytte til sosial tryggleik.

3) Ettersom ei samanfatning av forsøket med den nasjonale 
innsamlinga av data har vist at resultatet av dei aller fleste 
forsøksstudiane er positive, bør dei gjennomføringstiltaka 
som er naudsynte for å setje i verk ei fullstendig 
datainnsamling for modulen om netto ytingar knytte til 
sosial tryggleik, vedtakast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 18.3.2011, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 21.

(1) TEU L 113 av 30.4.2007, s. 3.

4) Opplysningane i modulen om netto ytingar knytte til 
sosial tryggleik bør samlast inn på grunnlag av ei avgrensa 
tolking, slik at mottakarpopulasjonen er den same som 
populasjonen av mottakarar av brutto ytingar knytte til 
sosial tryggleik, som det er samla inn opplysningar om i 
det grunnleggjande ESSPROS-systemet.

5) I medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 458/2007 
bør det vedtakast gjennomføringstiltak for det første året 
då det skal samlast inn fullstendige data, og tiltak som 
gjeld den nærmare klassifiseringa av data som er omfatta, 
definisjonane som skal nyttast, og reglane for spreiing av 
modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik.

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for det europeiske 
statistikksystemet —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  Medlemsstatane skal kvart år sende over til Kommisjonen 
(Eurostat) data som gjeld ESSPROS-modulen om netto 
ytingar knytte til sosial tryggleik. Referanseperioden skal vere 
kalenderåret.

2.  Fristen for innsending av data for året N, saman med 
eventuelle reviderte data frå tidlegare år, er 31. desember i året 
N + 2.

3.  Det første referanseåret då det skal samlast inn fullstendige 
data om netto ytingar knytte til sosial tryggleik, skal vere 2010.

2016/EØS/7/22
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Artikkel 2

1.  Definisjonane som skal nyttast i samband med modulen 
om netto ytingar knytte til sosial tryggleik, er fastsette i 
vedlegg I.

2.  Dei nærmare klassifiseringane som skal nyttast i modulen 
om netto ytingar knytte til sosial tryggleik, er fastsette i 
vedlegg II.

3.  Kriteria for spreiing av data som gjeld modulen om netto 
ytingar knytte til sosial tryggleik, er fastsette i vedlegg III.

Artikkel 3

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. mars 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG I

Definisjonar for modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik

1.  Dei definisjonane som er fastsette i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 458/2007, skal nyttast.

2.  Dei definisjonane som er fastsette i nr. 1.3. «Utgifter knytte til ordningar for sosial tryggleik» i vedlegg I til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 10/2008(1), skal nyttast.

3.  I denne forordninga tyder vidare:

3.1. «netto ytingar knytte til sosial tryggleik – avgrensa tyding» sosiale ytingar etter frådrag av skattar og trygde- og 
pensjonspremiar som mottakaren betalar av sosiale kontantytingar, og etter at eventuelle resterande skatteføremoner 
er lagde til, etter følgjande formel:

 Netto sosiale ytingar (avgrensa tyding) = brutto ytingar knytte til sosial tryggleik* (1-AITR-AISCR) + resterande 
skatteføremoner

 Resterande skatteføremoner bør takast med i utrekninga av netto sosiale ytingar berre dersom dei ikkje er tekne 
med direkte i AITR og/eller AISCR,

3.2. «gjennomsnittleg skattesats (AITR) for ei yting (eller gruppe av ytingar)» summen av skattar som mottakarane 
betalar av ytinga, dividert med den samla inntekta av denne ytinga (dvs. motteken brutto yting),

3.3. «gjennomsnittleg trygde- og pensjonspremie (AISCR) for ei yting (eller gruppe av ytingar)» summen av trygde- 
og pensjonspremiar som mottakarane betalar av ytinga, dividert med den samla inntekta av denne ytinga (dvs. 
motteken brutto yting),

3.4. «resterande skatteføremon» den delen av den samla verdien av ein skatteføremon som gjeld skattelette på sosiale 
ytingar (i motsetnad til den delen som gjeld skattelette på alle andre former for inntekt).

4.  Dei nærmare definisjonane som skal nyttast ved bruk av denne forordninga, er fastsette i ESSPROS-handboka, 
som er utarbeidd av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatane.

______

(1) TEU L 5 av 9.1.2008, s. 3.
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VEDLEGG II

Nærmare klassifiseringar for modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik

1.  Ytingar knytte til sosial tryggleik er delte inn i ytingar med og utan behovsprøving. Klassifiseringa av ytingar 
knytte til sosial tryggleik inneheld ei ytterlegare inndeling mellom kontantytingar i form av ei periodisk utbetaling 
eller ein eingongssum:

– ytingar knytte til sosial tryggleik,

– ytingar knytte til sosial tryggleik, utan behovsprøving,

– kontantytingar, utan behovsprøving,

– periodiske kontantytingar, utan behovsprøving,

– eingongsytingar i kontantar, utan behovsprøving,

– ytingar knytte til sosial tryggleik, med behovsprøving,

– kontantytingar, med behovsprøving,

– periodiske kontantytingar, med behovsprøving,

– eingongsytingar i kontantar, med behovsprøving.

2.  Ytingane vert delte inn etter funksjon, slik det er fastsett i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 458/2007. 
Denne nærmare klassifiseringa er samla på første nivå i klassifiseringa nedanfor:

– sjukdom/helseteneste,

– funksjonshemming,

– høg alder,

– etterlatne,

– familie/barn,

– arbeidsløyse,

– bustad,

– sosial utstøyting (som ikkje er klassifisert på annan måte).

______
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VEDLEGG III

Kriterium for spreiing av data som gjeld modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik

1.  Eurostat skal offentleggjere opplysningar frå medlemsstatane først etter at opplysningane er samla på tvers av 
ordningane, og då minst om følgjande:

– samla netto ytingar knytte til sosial tryggleik,

– den delen av ytingar knytte til sosial tryggleik som det skal skattast og/eller betalast trygde- og pensjonspremiar 
av,

– netto ytingar knytte til sosial tryggleik etter funksjon,

– ytingar med behovsprøving i motsetnad til ytingar utan behovsprøving.

2.  Kommisjonen (Eurostat) skal på oppmoding spreie detaljerte data som er delte inn etter ordning og medlemsstat, 
til særskilde brukarar (nasjonale styresmakter som utarbeider ESSPROS-data, kontora til Kommisjonen og 
internasjonale institusjonar).

3.  Dersom den aktuelle medlemsstaten gjev samtykke til full spreiing av data, skal dei særskilde brukarane få løyve 
til å offentleggjere data inndelte etter ordning.

4.  Dersom den aktuelle medlemsstaten ikkje gjev samtykke til full spreiing, skal dei særskilde brukarane få løyve til 
å offentleggjere data som er samla på tvers av ordningar. Samlinga på tvers av ordningar skal vere i samsvar med 
dei reglane for spreiing som er fastsette av den aktuelle medlemsstaten.

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 763/2008 av 9. juli 2008 om folke- og boligtellinger(1), 
særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 6 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 763/2008 fastsettes felles 
regler for innberetning av fullstendige opplysninger om 
befolkning og boligforhold hvert tiende år.

2) For å kunne vurdere kvaliteten på dataene som 
medlemsstatene overfører til Kommisjonen (Eurostat), 
er det nødvendig å fastsette kvalitetsrapportenes form og 
struktur.

3) For å sikre korrekt overføring av data og metadata bør det 
tekniske formatet være det samme for alle medlemsstater. 
Det er derfor nødvendig å fastsette et egnet teknisk format 
til bruk ved dataoverføring.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske 
statistikksystem —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 9.12.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 22.

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 14.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes formen og strukturen på 
rapportene som medlemsstatene skal sende om kvaliteten 
på de data som de overfører til Kommisjonen (Eurostat) fra 
sine folke- og boligtellinger for referanseåret 2011, samt det 
tekniske formatet for dataoverføringen, for å oppfylle kravene 
i forordning (EF) nr. 763/2008.

Artikkel 2

Definisjoner

Definisjonene og de tekniske spesifikasjonene i forordning (EF) 
nr. 763/2008, kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/2009(2) og 
kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2010(3) får anvendelse i 
denne forordning. Videre menes med:

1. «statistikkenhet» den grunnleggende observasjonsenheten, 
det vil si en fysisk person, en husholdning, en familie, en 
bolig eller konvensjonell bolig,

2. «individuell telling» at opplysninger om hver enkelt 
statistikkenhet innhentes på en slik måte at deres kjennetegn 
kan registreres for seg og kryssklassifiseres med andre 
kjennetegn,

3. «samtidighet» at opplysningene som innhentes i en telling, 
henviser til samme tidspunkt (referansedato),

(2) EUT L 329 av 15.12.2009, s. 29.
(3) EUT L 151 av 17.6.2010, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1151/2010

av 8. desember 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til 

kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for 
overføring av data(*)

2016/EØS/7/23
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4. «fullstendighet innenfor et gitt territorium» at dataene 
innberettes for alle statistikkenheter innenfor et nøyaktig 
avgrenset territorium. Dersom statistikkenhetene er 
personer, menes med «fullstendighet innenfor et gitt 
territorium» at dataene som innberettes, bygger på 
opplysninger om alle personer som har sitt vanlige bosted 
i det gitte territoriet (samlet befolkning),

5. «tilgang til data for små områder» tilgang til data for små 
geografiske områder og små grupper av statistikkenheter,

6. «fastsatt periodisitet» evne til å gjennomføre tellinger 
regelmessig i begynnelsen av hvert tiår, herunder 
kontinuitet i registrene,

7. «målpopulasjon» alle statistikkenheter innenfor et 
avgrenset geografisk område som på referansedatoen 
oppfyller vilkårene for innberetning av en eller flere 
bestemte variabler. I målpopulasjonen inngår hver gyldig 
statistikkenhet nøyaktig én gang,

8. «estimert målpopulasjon» det beste tilgjengelige anslaget 
over målpopulasjonen. Den estimerte målpopulasjonen 
består av tellingspopulasjonen pluss underdekning minus 
overdekning,

9. «tellingspopulasjon» de statistikkenhetene som faktisk 
er representert i tellingsresultatene ved en eller flere 
bestemte variabler for en bestemt målpopulasjon. 
Tellingspopulasjonens dataposter tilsvarer de datapostene 
som finnes i datakilden for den bestemte målpopulasjonen, 
inklusive alle imputerte dataposter og eksklusive alle 
slettede dataposter. Dersom en datakilde på grunn av 
et metodologisk prinsipp inneholder dataposter for 
bare et utvalg av de statistikkenhetene i dens estimerte 
målpopulasjon, omfatter tellingspopulasjonen, i tillegg 
til statistikkenhetene i utvalget, tilleggssamlingen av 
statistikkenheter,

10. «tilleggssamling av statistikkenheter» de statistikkenhetene 
som tilhører en estimert målpopulasjon, men som 
datakilden ikke inneholder noen dataposter om, på grunn 
av den anvendte utvalgsmetoden,

11. «dekningsvurdering» en undersøkelse av forskjellen 
mellom en bestemt målpopulasjon og dens 
tellingspopulasjon,

12. «oppfølgende undersøkelse» en undersøkelse som 
gjennomføres kort tid etter tellingen for å vurdere dekning 
og innhold,

13. «underdekning» alle statistikkenheter som tilhører en 
bestemt målpopulasjon, men som ikke inngår i den 
tilsvarende tellingspopulasjonen,

14. «overdekning» alle statistikkenheter som inngår i 
en tellingspopulasjon som brukes for å innberette 
opplysninger om en bestemt målpopulasjon, men som 
ikke tilhører denne målpopulasjonen,

15. «imputering av datapost» å tildele en kunstig, men 
troverdig datapost til nøyaktig ett geografisk område på 
det mest detaljerte geografiske nivå som det utarbeides 
tellingsdata for, og å sette inn en slik datapost i en 
datakilde,

16. «sletting av datapost» å stryke eller ignorere en datapost 
som inngår i en datakilde som brukes for å innberette 
opplysninger om en bestemt målpopulasjon, men som 
ikke inneholder noen gyldige opplysninger om noen 
statistikkenhet i denne målpopulasjonen,

17. «delvis imputering» å sette inn kunstige, men troverdige 
opplysninger i en datapost når dataposten finnes fra før i 
datakilden, men ikke inneholder disse opplysningene,

18. «datakilde» de datapostene for statistikkenheter og/
eller hendelser knyttet til statistikkenheter som utgjør 
grunnlaget for utarbeiding av tellingsdata om en eller flere 
bestemte variabler for en bestemt målpopulasjon,

19. «registerdata» data som finnes i eller stammer fra et 
register,

20. «skjemadata» data som opprinnelig er innhentet fra 
oppgavegivere ved hjelp av et spørreskjema i forbindelse 
med innsamling av statistiske opplysninger som gjelder 
for et bestemt tidspunkt,

21. «register» et datalager for opplysninger om 
statistikkenheter som ajourføres direkte når det inntreffer 
hendelser som berører statistikkenhetene,

22. «sammenkopling av dataposter» å slå sammen 
opplysninger fra forskjellige datakilder ved å sammenligne 
datapostene for de enkelte statistikkenhetene og slå 
sammen de datapostene der opplysningene henviser til 
samme statistikkenhet,
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23. «samkjøring av registre» en sammenkopling av dataposter 
der alle samkjørte datakilder finnes i registre,

24. «datauttrekking» å hente ut tellingsdata fra opplysninger 
som finnes i et register og gjelder enkeltstående 
statistikkenheter,

25. «koding» å omdanne opplysninger til koder som 
representerer klasser i et klassifiseringssystem,

26. «identifikasjonsvariabel» en variabel i datapostene i en 
datakilde eller på en liste over statistikkenheter som brukes

– til å undersøke om datakilden (eller listen over 
statistikkenheter) inneholder bare én datapost for hver 
statistikkenhet, og/eller

– til å sammenkople dataposter.

27. «elektronisk registrering» å omdanne innsamlede data til 
et maskinleselig format,

28. «redigering av dataposter» å kontrollere og endre 
dataposter for å gjøre dem troverdige, samtidig som de 
viktigste opplysningene i datapostene beholdes,

29. «generering av en husholdning» å identifisere en 
privathusholdning i samsvar med bohusholdningsbegrepet 
som definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009 
under variabelen «Husholdningsstatus»,

30. «generering av en familie» å identifisere en familie på 
grunnlag av opplysninger om hvorvidt personene bor 
i samme husholdning, men uten opplysninger eller med 
ufullstendige opplysninger om personenes innbyrdes 
familieforhold. Med «familie» menes «familiekjerne» 
som definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009 
under variabelen «Familiestatus».

31. «enhetsfrafall» at det ikke er mulig å samle inn noen data 
for en statistikkenhet som inngår i tellingspopulasjonen,

32. «delvis frafall» at det ikke er mulig å samle inn data om 
en eller flere bestemte variabler for en statistikkenhet 
som inngår i tellingspopulasjonen, mens det er mulig å 
samle inn data om minst én annen variabel for den samme 
statistikkenheten,

33. «kontroll med offentliggjøring av statistikk» de metoder 
og framgangsmåter som benyttes for at det skal være minst 
mulig risiko for å røpe opplysninger om enkeltstående 
statistikkenheter, samtidig som flest mulig statistiske 
opplysninger offentliggjøres,

34. «estimering» beregning av statistikk eller anslagsverdier 
ved hjelp av en matematisk formel og/eller algoritme som 
anvendes på de tilgjengelige dataene,

35. «variasjonskoeffisient» standardavviket (kvadratroten av 
estimatorvariansen) dividert med estimatorens forventede 
verdi,

36. «feil ved modellens forutsetninger» en feil som skyldes 
at forutsetningene som ligger til grunn for estimeringen, 
inneholder usikkerhetsmomenter eller ikke er tilstrekkelig 
nøyaktige,

37. «datastrukturdefinisjon» et sett med strukturelle 
metadata som er knyttet til et datasett, og som inneholder 
opplysninger om hvordan begreper er forbundet med 
en hyperkubes mål, dimensjoner og attributter, samt 
opplysninger om gjengivelsen av data og tilhørende 
beskrivende metadata.

Artikkel 3

Metadata og kvalitetsrapportering

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2014 meddele 
Kommisjonen (Eurostat) bakgrunnsopplysningene som 
er fastsatt i vedlegg I til denne forordning, samt dataene 
og metadataene om kvalitet som er fastsatt i vedlegg II og 
III til denne forordning, med henvisning til sine folke- og 
boligtellinger for referanseåret 2011 og til de data og metadata 
som er overført til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med 
kravene i forordning (EU) nr. 519/2010.

2.  For å oppfylle kravene i nr. 1 skal medlemsstatene 
foreta en dekningsvurdering av sine folke- og boligtellinger 
for referanseåret 2011 og en vurdering av imputeringen og 
slettingen av dataposter.

3.  Forordning (EF) nr. 223/2009(1) og ESMS 
(Euro SDMX Metadata Structure), som er fastsatt i 
kommisjonsrekommandasjon 2009/498/EF(2) for utarbeiding 
og utveksling av referansemetadata (herunder om kvalitet), får 
anvendelse i forbindelse med denne forordning.

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(2) EUT L 168 av 30.6.2009, s. 50.
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Artikkel 4

Datakilder

Alle datakilder skal kunne gi de opplysninger som er nødvendige 
for å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 763/2008, og de 
skal særlig

– ha de vesentlige kjennetegnene som er nevnt i artikkel 
2 bokstav i) i forordning (EF) nr. 763/2008 og definert i 
artikkel 2 nr. 2-6,

– representere målpopulasjonen,

– overholde de relevante tekniske spesifikasjonene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1201/2009 og

– bidra med data til programmet for statistiske opplysninger 
fastsatt i forordning (EU) nr. 519/2010.

Artikkel 5

Tilgang til relevante opplysninger

På anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) skal medlemsstatene 
gi Kommisjonen (Eurostat) tilgang til alle opplysninger som 

er relevante for vurderingen av kvaliteten på overførte data og 
metadata, i samsvar med forordning (EU) nr. 519/2010, unntatt 
overføring til og lagring hos Kommisjonen av eventuelle 
mikrodata og fortrolige data.

Artikkel 6

Teknisk format for dataoverføring

Det tekniske formatet som skal brukes ved overføring av data 
og metadata for referanseåret 2011, er SDMX (Statistical 
Data and Metadata eXchange). Medlemsstatene skal overføre 
dataene som kreves, i samsvar med de datastrukturdefinisjoner 
og tilhørende tekniske spesifikasjoner som Kommisjonen 
(Eurostat) fastsetter. Medlemsstatene skal oppbevare dataene 
og metadataene som kreves, til 1. januar 2025, i tilfelle 
Kommisjonen (Eurostat) på et senere tidspunkt anmoder om 
at de overføres.

Artikkel 7

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, 8. desember 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________
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VEDLEGG I

Bakgrunnsopplysninger

Bakgrunnsopplysningene til folke- og boligtellingene som gjennomføres i medlemsstatene for referanseåret 2011, er 
delt inn i følgende punkter:

1.  OVERSIKT

1.1. Rettslig ramme

1.2. Ansvarlige organer

1.3. Henvisninger til andre relevante dokumenter (f.eks. nasjonale kvalitetsrapporter) (frivillig)

2.  DATAKILDER(1)

2.1. Klassifisering av datakildene i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008

2.2. Liste over datakildene som brukes i tellingen for 2011(2)

2.3. Matrise: «datakilder x variabler»

2.4. Graden av datakildenes samsvar med de vesentlige kjennetegnene (artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 763/2008)

2.4.1. Individuell telling

2.4.2. Samtidighet

2.4.3. Fullstendighet innenfor et gitt territorium

2.4.4. Tilgang til data for små områder

2.4.5. Fastsatt periodisitet

3.  TELLINGENS LIVSSYKLUS

3.1. Referansedato i henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008

3.2. Forberedelse og gjennomføring av datainnsamlingen

3.2.1. Skjemadata

3.2.1.1.  Utforming og prøving av spørreskjemaer (med eksemplarer av alle endelige spørreskjemaer)

3.2.1.2.  Utarbeiding av eventuelle adresselister, forberedelse av feltarbeidet, kartlegging, opplysningskampanjer

3.2.1.3.  Datainnsamling (herunder feltarbeid)

3.2.2. Registerdata

3.2.2.1.  Utarbeiding av nye registre fra og med år 2001 (dersom det er relevant)

3.2.2.2.  Endring av eksisterende registre fra og med år 2001 (herunder endringer i registrenes innhold, tilpassing av 
tellingspopulasjon og tilpassing av definisjoner og/eller tekniske spesifikasjoner) (dersom det er relevant)

3.2.2.3.  Vedlikehold av registrene (for alle registre som brukes i 2011-tellingen), herunder

– registerets innhold (registrerte statistikkenheter og opplysninger om dem, eventuell redigering av 
dataposter og/eller delvis imputering i registeret)

– administrativt ansvar

– rettslig forpliktelse til å registrere opplysninger, tiltak for å stimulere til å gi sannferdige opplysninger 
eller mulige årsaker til å gi feilaktige opplysninger

(1) Innberetningen i forbindelse med punkt 2 må være fullstendig og uten overlapping, slik at hver variabel kan tildeles nøyaktig én 
datakilde.

(2) For datakilder som er et resultat av sammenkopling av dataposter, skal listen inneholde opplysninger om den nye datakilden og alle 
de opprinnelige datakildene som den nye datakilden er avledet av.
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– forsinkelser i innberetningen, særlig rettslige/offisielle forsinkelser, forsinkelser i dataregistreringen, for 
sen innberetning

– vurdering av og justering for manglende registrering, manglende avregistrering, dobbeltregistrering

– eventuelle større registerrevisjoner som påvirker tellingsdataene for 2011, hyppighet av registerrevisjoner

– stabilitet (sammenlignbarhet av opplysninger om den registrerte populasjonen over tid) (frivillig)

– bruk av registeret, herunder statistisk bruk for andre formål enn tellingen og bruk for ikke-statistiske 
formål (f.eks. administrative formål)

3.2.2.4.  Samkjøring av registre (herunder identifikasjonsvariabler som brukes for sammenkopling av dataposter)

3.2.2.5.  Datauttrekking

3.3. Bearbeiding og vurdering

3.3.1. Databearbeiding (herunder elektronisk registrering, koding, definering av variabler, redigering av dataposter, 
imputering av dataposter, sletting av dataposter, estimering, sammenkopling av dataposter, herunder 
identifikasjonsvariabler som brukes for sammenkoplingen, generering av husholdninger og familier)

3.3.2. Kvalitets- og dekningsvurdering, oppfølgende undersøkelse(r) (dersom det er relevant), endelig datavalidering

3.4. Formidling (formidlingskanaler, sikring av fortrolig behandling av statistiske opplysninger, herunder 
kontroll med offentliggjøring av statistikk)

3.5. Tiltak for å sikre kostnadseffektivitet

___________



4.2.2016 Nr. 7/297EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

Data og metadata om kvalitet

Dataene og metadataene om datakildenes og variablenes kvalitet omfatter punktene oppført nedenfor.

1.  RELEVANS

1.1. Datakildenes egnethet

Medlemsstatene skal redegjøre for datakildenes egnethet, særlig med hensyn til virkningen av eventuelle 
større avvik fra de vesentlige kjennetegnene ved folke- og boligtellinger og/eller fra de påkrevde definisjonene 
og begrepene, dersom dette er til alvorlig hinder for en hensiktsmessig bruk av de overførte dataene.

1.2. Fullstendighet

Følgende data skal innberettes for

– alle geografiske områder på følgende nivåer: nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2,

– alle hyperkuber(1) og alle hovedmarginaltabeller(1):

1) samlet antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig»,

2) antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig» og markeringen «upålitelig»,

3) antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig» og markeringen «fortrolig»,

4) antall celler med numerisk celleverdi og markeringen «upålitelig».

2. NØYAKTIGHET

Opplysningene nedenfor

– skal innberettes for hver datakilde (punkt 2.1.) og hver variabel (punkt 2.2.) som gjelder persontellinger(2), 
og

– kan innberettes for datakilder (punkt 2.1.) og variabler (punkt 2.2.) som gjelder tellinger av andre 
statistikkenheter enn personer (frivillig).

2.1. Datakilder(3)

Dataene som kreves i henhold til punkt 2.1.1, skal innberettes for alle geografiske områder på følgende nivåer: 
nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2. De forklarende metadataene som kreves i henhold til punkt 2.1.2, skal 
innberettes på nasjonalt plan.

2.1.1. Data

1) Tellingspopulasjon: absolutt verdi og prosent av den estimerte målpopulasjonen,

2) Estimert målpopulasjon(4): absolutt verdi,

3) Underdekning (estimert): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

4) Overdekning (estimert): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

5) Samlet antall imputeringer av dataposter(5): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,
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6) Samlet antall slettinger av dataposter(6): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

7) Dessuten, for utvalg: tilleggssamling av statistikkenheter(7): absolutt verdi,

8) Antall dataposter i datakilden som ikke er imputert, for statistikkenheter som tilhører målpopulasjonen: 
absolutt verdi(8), prosent av tellingspopulasjonen(8), prosent av den estimerte målpopulasjonen(9) og 
prosent av alle dataposter i datakilden som ikke er imputert (før eventuell sletting av dataposter)(10),

9) Dessuten, for skjemadata i datakilden(11): enhetsfrafall (før imputering av dataposter): absolutt verdi og 
prosent av tellingspopulasjonen.

2.1.2. Forklarende metadata

De forklarende metadataene skal inneholde beskrivelser av

– arbeidet med å vurdere underdekning og overdekning, herunder opplysninger om kvaliteten på estimatene 
av under- og overdekning,

– eventuelle metoder som er brukt for å imputere eller slette dataposter for statistikkenheter,

– eventuelle metoder som er brukt for å vekte dataposter for statistikkenheter,

– dessuten, for skjemadata i datakilden(11): eventuelle tiltak for å identifisere og begrense enhetsfrafall eller 
andre tiltak for å rette feil under datainnsamlingen.

2.2. Variabler

Dataene som kreves i henhold til punkt 2.2.1, skal innberettes for alle geografiske områder på følgende nivåer: 
nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2. De forklarende metadataene som kreves i henhold til punkt 2.2.2, skal 
innberettes på nasjonalt plan.

2.2.1. Data

1) Tellingspopulasjon(12): absolutt verdi,

2) Antall dataposter(13) som inneholder opplysninger om variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-
vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

3) Antall imputerte dataposter(13)(15) som inneholder opplysninger om variabelen: ikke-vektet(14) absolutt 
verdi, ikke-vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

4) Delvis imputering(13)(15) for variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) prosent av 
tellingspopulasjonen,

5) Delvis frafall(13) (før delvis imputering) for variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) 
prosent av tellingspopulasjonen,

6) Antall observasjoner av variabelen som ikke er imputert(13)(16): ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-
vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

7) Overførte data(17) for hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18): absolutt 
verdi, prosent av tellingspopulasjonen,

8) Antall dataposter som ikke er imputert (13), og som inneholder opplysninger om variabelen som ikke er 
imputert, delt inn i samsvar med hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18): 
ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,
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9) Dessuten, for variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg: variasjonskoeffisient(19) for 
cellene i hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18):

2.2.2. Forklarende metadata

De forklarende metadataene skal inneholde beskrivelser av metodene som er brukt for å håndtere delvis frafall 
for den aktuelle variabelen.

For variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg, skal metadataene også inneholde 
beskrivelser av

– utvalgsplanen,

– mulige skjevheter i estimeringen på grunn av feil ved modellens forutsetninger,

– formlene og algoritmene som brukes for å beregne standardavviket.

3. AKTUALITET OG PUNKTLIGHET

Følgende opplysninger skal innberettes på nasjonalt plan:

1) Kalenderdato(er) for overføring av data til Kommisjonen (Eurostat), delt inn etter hyperkuber(1);

2) Kalenderdato(er) for større revisjoner av de overførte dataene, delt inn etter hyperkuber(1);

3) Kalenderdato(er) for overføring av metadata(20).

Ved større revisjoner som gjennomføres fra og med 1. april 2014, skal medlemsstatene innberette de respektive 
kalenderdatoene separat til Kommisjonen (Eurostat) innen en uke etter hver større revisjon.

4. TILGJENGELIGHET OG KLARHET (FRIVILLIG)

Medlemsstatene kan redegjøre for vilkårene for tilgang til de data og metadata fra sine folke- og boligtellinger 
for 2011 som de stiller til rådighet, herunder når det gjelder medier, brukerstøtte, dokumentasjon, prispolitikk 
og/eller eventuelle restriksjoner.

5. SAMMENLIGNBARHET

For hver variabel skal medlemsstatene redegjøre for enhver definisjon eller praksis i medlemsstaten som kan 
være til hinder for dataenes sammenlignbarhet i hele EU.

6. SAMMENHENG

For hver variabel som gjelder persontellinger(2), skal medlemsstatene oppgi gjennomsnittlig absolutt avvik(21) 
for celleverdiene i hyperkubene angitt i vedlegg III(18).

____________
(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(2) Variabler, eller datakilder for variabler, der summen som vises i tabellen i vedlegg III, tilsvarer den samlede befolkningen.
(3) Innberetningen om datakildene må være fullstendig og uten overlapping, slik at hver variabel kan tildeles nøyaktig én datakilde 

som det gis opplysninger om i dette punkt. Dersom det gjennom sammenkopling av dataposter er blitt opprettet en ny datakilde, 
skal medlemsstatene vurdere den nye datakilden i stedet for de opprinnelige datakildene som den nye datakilden er avledet av.

(4) ((1) + (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg, oppgitt i absolutte verdier.
(5) All imputering av dataposter gjør tellingspopulasjonen større. I en datakilde som er et resultat av en sammenkopling av dataposter, 

er det bare de datapostene som er blitt imputert i noen av de opprinnelige datakildene, og som dermed gjør tellingspopulasjonen 
større, som skal telles som imputerte dataposter i den nye datakilden. Dersom en datapost under generering av de påkrevde 
statistiske utdata for målpopulasjonen er vektet med en vekt worig som er større enn 1, skal den telles som en imputert datapost 
med vekten wimputert = worig – 1. Referansehyperkuben for vekten worig er den som er oppført under tabellen i vedlegg III for de 
statistikkenhetene som datakilden gjelder.

(6) All sletting av dataposter gjør tellingspopulasjonen mindre. I en datakilde som er et resultat av en sammenkopling av dataposter, er 
det bare de datapostene som er blitt slettet i noen av de opprinnelige datakildene, og som dermed gjør tellingspopulasjonen mindre, 
som skal telles som slettede dataposter i den nye datakilden. Dersom en datapost under generering av de påkrevde statistiske utdata 
for målpopulasjonen er vektet med en vekt worig som er mindre enn 1, skal den telles som en slettet datapost med vekten wslettet = 
1 – worig. Referansehyperkuben for vekten worig er den som er oppført under tabellen i vedlegg III for de statistikkenhetene som 
datakilden gjelder.

(7) Dersom en datakilde på grunn av et metodologisk prinsipp inneholder dataposter for bare et utvalg av de statistikkenhetene i dens 
estimerte målpopulasjon, beregnes størrelsen på tilleggssamlingen av statistikkenheter i samsvar med utvalgsplanen.
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(8) ((1) – (4) – (5) – (7)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg, oppgitt i absolutte verdier, henholdsvis 100 * ((1) 
– (4) – (5) – (7)) / (1).

(9) 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) + (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg.
(10) 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) – (5) + (6) – (7)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg.
(11) I en datakilde som er et resultat av sammenkopling av dataposter fra mer enn én datakilde med skjemadata, skal opplysningene gis 

for hver opprinnelige datakilde med skjemadata.
(12) Som fastsatt i punkt 2.1.1 nr. 1 i dette vedlegg for datakilden som tellingsdata om den aktuelle variabelen er avledet av for 

målpopulasjonen.
(13) For tellingspopulasjonen i datakilden som tellingsdata om den aktuelle variabelen er avledet av.
(14) Dersom datapostene vektes i forbindelse med generering av de statistiske utdata som kreves for den aktuelle variabelen, menes 

med «vektet» at disse vektene skal anvendes på datapostene ved tellingen, og med «ikke-vektet» at vektene ikke skal anvendes på 
datapostene ved tellingen. Referansehyperkubene for vektene er de som er oppført for variablene i tabellen i vedlegg III.

(15) En delvis imputering har ingen innvirkning på tellingspopulasjonens størrelse. For en variabel som tilhører en datakilde som er et 
resultat av en sammenkopling av dataposter, blir alle dataposter som inneholder opplysninger om denne variabelen som er et resultat 
av en imputering av en datapost i en av de opprinnelige datakildene, regnet som imputeringer av dataposter dersom imputeringen 
gjør tellingspopulasjonen større, og som delvise imputeringer for variabelen dersom imputeringen ikke gjør målpopulasjonen 
større.

(16) ((2) – (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.2.1 i dette vedlegg.
(17) Data overført i henhold til forordning (EU) nr. 519/2010 i hyperkuben som er oppført for vedkommende variabel i tabellen i 

vedlegg III.
(18) Det geografiske området som opplysningene skal innberettes for, er angitt i tabellen i vedlegg III.
(19) Dersom en numerisk celleverdi er mindre enn 26, kan variasjonskoeffisienten erstattes med den særskilte verdien «ikke tilgjengelig».
(20) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(21) Det aritmetiske gjennomsnittet av den absolutte (positive) verdien av forskjellen mellom den numeriske celleverdien og dens 

aritmetiske gjennomsnitt, idet det aritmetiske gjennomsnittet beregnes for alle hyperkuber (som oppført i vedlegg I til forordning 
(EU) nr. 519/2010) som inneholder den respektive hyperkuben angitt i vedlegg III.

__________
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Vedlegg III

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

Følgende data må innberettes for hyperkubene angitt nedenfor:

– alle variabler som kreves i henhold til vedlegg II punkt 2.2.1 nr. 7 og 8,

– variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg, i samsvar med vedlegg II, punkt 2.2.1 nr. 9, og

– sammenhengen mellom hyperkubene(1), i samsvar med vedlegg II punkt 6.

Variabel/variabler Referansehyperkubens 
nr.(*)(**)

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

I alt Inndelinger(***)

Kjønn, alder 42 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.H.

Nåværende aktivitetsstatus 18 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.

Arbeidsstedets beliggenhet 22 Samlet befolkning LPW.L. SEX. AGE.M.

Sted 4 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. LOC.

Sivilstand 18 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.

Yrke 13 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.

Næring 14 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.

Yrkesstatus 12 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. SIE.

Utdanningsnivå 14 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.

Fødselsstat/fødested 45

26

Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H.

Statstilhørighet 45

27

Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H.

År for ankomst til staten 25 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L.

Vanlig bosted ett år før tellingen 17 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. ROY.

Husholdningsstatus 1 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.

Familiestatus 6 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H.

Type familiekjerne, familiekjernens 
størrelse 
(frivillig)

52 Samlet antall familier GEO.L. TFN.H. SFN.H.

Type privathusholdning, 
privathusholdningens størrelse
(frivillig)

5 Samlet antall 
privathusholdninger

GEO.L. TPH.H. SPH.H.

Husholdningens besittelsesform
(frivillig)

5 Samlet antall 
privathusholdninger

GEO.L. TSH. SPH.H.

Boforhold 38 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L.

Boligtype
(frivillig)

59 Samlet antall boliger GEO.L. TLQ.

Bebodd eller ubebodd 
konvensjonell bolig
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. OCS.

(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
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Variabel/variabler Referansehyperkubens 
nr.(*)(**)

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

I alt Inndelinger(***)

Eierskapsform
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. OWS.

Antall beboere, bruksareal til 
primærrom og/eller antall rom i 
boenheten
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. NOC.H. (UFS. eller 
NOR.)

Antall beboere, botetthet
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. NOC.H. (DFS. eller 
DRM.)

Vannforsyningssystem
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. WSS.

Toalett
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOI.

Bad
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. BAT.

Oppvarmingstype
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOH.

Boliger etter bygningstype
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOB.

Boliger etter oppføringsperiode
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. POC.

(*) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(**) For variabler der datapostene vektes under generering av de påkrevde statistiske utdata, er det de vektene som brukes til 

referansehyperkuben nedenfor, som utgjør grunnlaget for dataene om kvalitet som kreves i henhold til vedlegg II punkt 2.2.1 
nr. 7-9.

(***) Koden angir inndelingen som er angitt under denne kode i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009.

Referansehyperkubene(1) for vektene worig nevnt i vedlegg II punkt 2.1.1 nr. 5) og 6) er:

– hyperkube(1) nr. 42 for fysiske personer(2),

– hyperkube(1) nr. 52 for familier(2),

– hyperkube(1) nr. 5 for privathusholdninger(2),

– hyperkube(1) nr. 59 for boliger(2),

– hyperkube(1) nr. 53 for konvensjonelle boliger(2).

____________

(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(2) Statistikkenheter som datakilden gjelder.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om 
statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(1), 
særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Erfaringer fra anvendelsen av kommisjonsvedtak 
97/80/EF av 18. desember 1996 om gjennomførings-
bestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske 
granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(2) har 
vist at det er nødvendig å vedta mer detaljerte inndelinger 
av de største meieriforetakene.

2) Vedtak 97/80/EF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 4.3.2011, s. 66, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 23.

(1) EFT L 78 av 28.3.1996, s. 27.
(2) EFT L 24 av 25.1.1997, s. 26.

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 97/80/EF endres i samsvar med vedlegget 
til denne beslutning.

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

KOMMISJONSBESLUTNING

av 3. mars 2011

om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om 
statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt

(2011/142/EU)(*)

2016/EØS/7/24
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VEDLEGG

I vedlegg II til vedtak 97/80/EF skal tabell D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 og G.5 lyde:

«TABELL D

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på den årlige innsamlingen av melk

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Størrelsesklasser etter innsamlet melk i t/år Antall foretak Innsamling
(1 000 t)

5 000 og under ........................................ ...........................................

5 001-20 000 ........................................ ...........................................

20 001-50 000 ........................................ ...........................................

50 001-100 000 ........................................ ...........................................

100 001-300 000 ........................................ ...........................................

300 001-400 000 ........................................ ...........................................

400 001-500 000 ........................................ ...........................................

500 001-750 000 ........................................ ...........................................

750 001-1 000 000 ........................................ ...........................................

Over 1 000 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL E

Fordeling av innsamlingssentraler(1) etter størrelsen på den årlige innsamlingen av melk

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Størrelsesklasser etter innsamlet melk i t/år Antall Innsamling
(1 000 t)

1 000 og under ........................................ ...........................................

1 001-5 000 ........................................ ...........................................

5 001-20 000 ........................................ ...........................................

20 001-50 000 ........................................ ...........................................

50 001-100 000 ........................................ ...........................................

Over 100 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL F

Fordeling av foretak(1) etter den mengde melk som behandles

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Størrelsesklasser etter behandlet melk i t/år Antall foretak Mengde
(1 000 t)

5 000 og under ........................................ ...........................................

5 001-20 000 ........................................ ...........................................
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Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Størrelsesklasser etter behandlet melk i t/år Antall foretak Mengde
(1 000 t)

20 001-50 000 ........................................ ...........................................

50 001-100 000 ........................................ ...........................................

100 001-300 000 ........................................ ...........................................

300 001-400 000 ........................................ ...........................................

400 001-500 000 ........................................ ...........................................

500 001-750 000 ........................................ ...........................................

750 001-1 000 000 ........................................ ...........................................

Over 1 000 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL G.1

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: FERSKE PRODUKTER (1)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

1 000 og under ........................................ ...........................................

1 001-10 000 ........................................ ...........................................

10 001-30 000 ........................................ ...........................................

30 001-50 000 ........................................ ...........................................

50 001-100 000 ........................................ ...........................................

100 001-150 000 ........................................ ...........................................

150 001-200 000 ........................................ ...........................................

200 001-250 000 ........................................ ...........................................

Over 250 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL G.2

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: MELK TIL KONSUM (11)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

1 000 og under ........................................ ...........................................

1 001-10 000 ........................................ ...........................................

10 001-30 000 ........................................ ...........................................

30 001-100 000 ........................................ ...........................................
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Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: MELK TIL KONSUM (11)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

100 001-150 000 ........................................ ...........................................

150 001-200 000 ........................................ ...........................................

200 001-250 000 ........................................ ...........................................

Over 250 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL G.3

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: MELKEPULVERPRODUKTER (22)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

1 000 og under ........................................ ...........................................

1 001-5 000 ........................................ ...........................................

5 001-20 000 ........................................ ...........................................

20 001-25 000 ........................................ ...........................................

Over 25 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.

TABELL G.4

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: SMØR (23)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

100 og under ........................................ ...........................................

101-1 000 ........................................ ...........................................

1 001-5 000 ........................................ ...........................................

5 001-10 000 ........................................ ...........................................

10 001-15 000 ........................................ ...........................................

15 001-20 000 ........................................ ...........................................

20 001-25 000 ........................................ ...........................................

Over 25 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ...........................................

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/EF.



4.2.2016 Nr. 7/307EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TABELL G.5

Fordeling av foretak(1) etter størrelsen på årsproduksjonen av enkelte grupper melkeprodukter

Stat  ................................................................................................  Status per 31. desember  .................................................................

Produktgruppe: OST (alle typer) (24)

Størrelsesklasser etter framstilte produkter i t/år Antall foretak Årsproduksjon
(1 000 t)

100 og under ........................................ ...........................................

101-1 000 ........................................ ...........................................

1 001-4 000 ........................................ ...........................................

4 001-10 000 ........................................ ...........................................

10 001-15 000 ........................................ ...........................................

15 001-20 000 ........................................ ...........................................

20 001-25 000 ........................................ ...........................................

Over 25 000 ........................................ ...........................................

I alt ........................................ ..........................................‘

(1) Nevnt i artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 96/16/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. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om 
strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om 
produksjonsmetoder innenfor landbruket, og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 571/88(1), særlig artikkel 2 bokstav 
b), artikkel 7 nr. 4 og artikkel 11 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1166/2008 ble det fastsatt 
en ny ramme for utarbeiding av sammenlignbare 
fellesskapsstatistikker over strukturen til driftsenheter i 
landbruket og for en undersøkelse om produksjonsmetoder 
innenfor landbruket.

2) Koeffisienter for dyreenheter brukes istedenfor det 
faktiske antall dyr for å utarbeide sammenlignbare 
aggregeringer for ulike dyrekategorier.

3) Koeffisientene for dyreenheter bør være basert på et felles 
verdisett for å sikre sammenlignbarhet i hele Fellesskapet 
med hensyn til kravene til dekning og presisjon.

4) I samsvar med artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 1166/2008 er det nødvendig å fastsette koeffisientene 
for dyreenheter som skal brukes i undersøkelsene om 
strukturen til driftsenheter i landbruket og i undersøkelsen 
om produksjonsmetoder innenfor landbruket.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 15.12.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 24.

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 14.

5) Av hensyn til sammenlignbarhet må begrepene i listen 
over kjennetegn forstås og brukes på samme måte i hele 
Fellesskapet.

6) I samsvar med artikkel 7 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1166/2008 er det nødvendig å vedta definisjonene 
av kjennetegnene som skal brukes i undersøkelsene om 
strukturen til driftsenheter i landbruket.

7) I samsvar med artikkel 11 nr. 7 i forordning (EF) 
nr. 1166/2008 er det nødvendig å vedta definisjonene 
av kjennetegnene som skal brukes i undersøkelsen om 
produksjonsmetoder innenfor landbruket.

8) Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 
om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, 
unntak fra definisjonene samt regioner og områder med 
hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter 
i landbruket(2) gjennomfører rådsforordning (EØF) 
nr. 571/88(3). Nevnte vedtak bør erstattes av denne 
forordning.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(4) —

(2) EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1.
(3) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1.
(4) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1200/2009

av 30. november 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 

landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner av kjennetegn(*)

2016/EØS/7/25
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Koeffisientene for dyreenheter som skal brukes med hensyn til 
kravene til dekning og presisjon for Fellesskapets undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i landbruket og for undersøkelsen 
om produksjonsmetoder innenfor landbruket, skal fastsettes i 
vedlegg I.

Artikkel 2

Definisjonene av kjennetegn som skal brukes i Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket, 
framgår av vedlegg II.

Artikkel 3

Definisjonene av kjennetegn som skal brukes i Fellesskapets 
undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, 
framgår av vedlegg III.

Artikkel 4

Vedtak 2000/115/EF oppheves.

Artikkel 5

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

KOEFFISIENTER FOR DYREENHETER

Storfe Under ett år 0,400

Mellom ett og to år 0,700

Hanndyr, to år eller eldre 1,000

Kviger, to år eller eldre 0,800

Melkekyr 1,000

Andre kyr, to år eller eldre 0,800

Sau og geit 0,100

Dyr av hestefamilien 0,800

Svin Smågris med levendevekt under 20 kg 0,027

Avlspurker på 50 kg eller mer 0,500

Andre svin 0,300

Fjørfe Broilere 0,007

Verpehøner 0,014

Struts 0,350

Annet fjørfe 0,030

Kaniner, avlshunndyr 0,020
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VEDLEGG II

Definisjoner av kjennetegnene som skal brukes i Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i 
landbruket(1)

I. ALMINNELIGE KJENNETEGN

1.01 Driftsenhetens beliggenhet

Driftsenhetens beliggenhet er definert i artikkel 2 bokstav e) i rådsforordning (EF) nr. 1166/2008.

1.01.01 Breddegradskoordinater (innenfor fem bueminutter eller mindre)

1.01.02 Lengdegradskoordinater (innenfor fem bueminutter eller mindre)

1.02 Driftsenhetens rettslige form

Driftsenhetens rettslige form avhenger av gårdbrukerens status.

1.02.01 Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på

1.02.01.01 en fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet?

En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er 
tilknyttet andre gårdbrukeres driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende 
ordninger.

1.02.01.01.01 Dersom svaret på foregående spørsmål er «ja», er denne personen (gårdbrukeren) 
også driftsleder?

1.02.01.01.01.a Dersom personen ikke er driftsleder, er driftslederen et medlem av 
gårdbrukerens familie?

1.02.01.01.01.b Dersom driftslederen er et medlem av gårdbrukerens familie, er driftslederen 
gårdbrukerens ektefelle?(2)

1.02.01.02 én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet?

Én eller flere deleiere i en gruppedriftsenhet er fysiske personer som eier, forpakter eller 
på annen måte sammen driver én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter 
som om det var én driftsenhet. Slikt samarbeid må enten være i samsvar med loven eller 
etter skriftlig avtale.

1.02.01.03 en juridisk person?

Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og 
plikter som en enkeltperson, for eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak 
(alminnelig rettslig handleevne).

1.03 Leieforhold (til gårdbrukeren) og driftssystem

1.03.01 Landbruksareal i drift

Landbruksareal i drift er det samlede arealet av dyrkbar mark, permanent kulturbeite, 
permanente vekster og kjøkkenhager som brukes av driftsenheten, uavhengig av type 
leieforhold eller om den brukes som en del av fellesjord.

Fellesjord er landbruksareal i drift som brukes av driftsenheten, men som ikke tilhører den 
direkte, dvs. der felles rettigheter gjelder. Valg av gjennomføringsmetode for slik fellesjord er 
en sak for medlemsstatene.

1.03.01.01 Selveierlandbruk

Landbruksareal i drift som drives av driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom 
eller drives av ham eller henne som brukshaver eller langsiktig forpakter eller under 
annet tilsvarende leieforhold.

(1) De grunnleggende definisjonene av driftsenhet i landbruket og dyreenhet er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1166/2008.
(2) Skal ikke framlegges i 2010.
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1.03.01.02 Forpaktning

Landbruksareal i drift som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på 
forhånd (i kontanter, naturalia eller annet), og som det er inngått forpaktningsavtale 
(skriftlig eller muntlig) for. Et landbruksareal i drift kan bare tildeles én driftsenhet. 
Dersom et landbruksareal i drift er forpaktet til mer enn én driftsenhet i løpet av 
referanseåret, regnes det vanligvis til den driftsenhet det tilhørte på undersøkelsens 
referansedag eller den driftsenhet det tilhørte lengst.

1.03.01.03 Samdrift og andre driftsformer

a) Samdriftet landbruksareal er landbruksareal i drift (som kan omfatte en hel 
driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker med en skriftlig 
eller muntlig samdriftskontrakt. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til arealet 

med samdrift deles mellom de to partene i samsvar med en avtalt fordeling.

b) Landbruksareal i drift som brukes i andre leieforhold, er landbruksareal i drift som 
ikke er omfattet av rubrikkene ovenfor.

1.03.02 Økologisk landbruk

Landbrukspraksis i henhold til visse faste standarder og regler angitt i i) rådsforordning (EF) 
nr. 834/2007(1) eller eventuelt det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler for 
økologisk produksjon.

1.03.02.01 Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske 
produksjonsmetoder som er godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Det 
europeiske fellesskaps regler

Den del av driftsenhetens landbruksareal som fullt ut drives i samsvar med prinsippene 
for økologisk produksjon som angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller eventuelt 
det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler for sertifisering av økologisk 
produksjon.

1.03.02.02 Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som er under omlegging til 
økologiske produksjonsmetoder som skal godkjennes i samsvar med nasjonale 
regler eller Det europeiske fellesskaps regler

Den del av driftsenhetens landbruksareal som fullt ut drives i samsvar med prinsippene 
for økologisk produksjon, men der omleggingsperioden som kreves for at produksjonen 
fullt ut skal være i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon i den enkelte 
driftsenhet, som fastsatt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller eventuelt det seneste 
regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler for sertifisering av økologisk produksjon, 
er ennå ikke fullført.

1.03.02.03 Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske 
produksjonsmetoder som er godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Det 
europeiske fellesskaps regler, eller er under omlegging og skal godkjennes

Driftsenhetens landbruksareal i drift som drives med økologiske produksjonsmetoder 
som er godkjent eller er under omlegging med henblikk på godkjenning i henhold til 
visse faste standarder og regler angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller eventuelt 
det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler for økologisk produksjon etter 

vekstkategori.

Vekster er definert i avsnitt II. Areal.

1.03.02.03.01 Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn)

1.03.02.03.02 Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produksjon av korn (herunder såkorn og 
blandinger av korn og belgfrukter)

1.03.02.03.03 Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

1.03.02.03.04 Sukkerbete (unntatt frø)

1.03.02.03.05 Avlinger av oljeholdige frø

1.03.02.03.06 Friske grønnsaker, meloner og jordbær

________________
(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 
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1.03.02.03.07 Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark

1.03.02.03.08 Frukt- og bærbeplantninger

1.03.02.03.09 Sitrusbeplantninger

1.03.02.03.10 Olivenbeplantninger

1.03.02.03.11 Vingårder

1.03.02.03.99 Andre vekster (fibervekster osv.)

1.03.02.04 Husdyrproduksjon som drives med økologiske produksjonsmetoder som er 
godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Det europeiske fellesskaps regler

Antall dyr som avles opp på driftsenheten, der hele eller deler av dyreproduksjonen 
fullt ut drives i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon som fastsatt i i) 
forordning (EF) nr. 834/2007 eller eventuelt det seneste regelverket og ii) tilsvarende 

nasjonale regler for sertifisering av økologisk produksjon etter dyrekategori.

Besetning er definert i avsnitt III. Husdyr.

1.03.02.04.01 Storfe

1.03.02.04.02 Svin

1.03.02.04.03 Sau og geit

1.03.02.04.04 Fjørfe

1.03.02.04.99 Andre dyr

1.03.03 Bruksformål for driftsenhetens produksjon

1.03.03.01 Bruker husholdningen mer enn 50 % av verdien av driftsenhetens sluttproduksjon 
til konsum?

Husholdningen er den familieenhet som gårdbrukeren tilhører, og der husholdningens 
medlemmer deler samme innkvartering, i større eller mindre grad deler sin inntekt og 
formue og forbruker visse typer varer og tjenester sammen, hovedsakelig bolig og mat.

Sluttproduksjon i forbindelse med dette kjennetegn følger definisjonen av anvendelig 
produksjon i landbruksregnskaper som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 138/2004(1).

1.03.03.02 Utgjør direktesalg til sluttforbrukere mer enn 50 % av driftsenhetens samlede 
salg(2)?

Med direktesalg til sluttforbrukere menes driftsenhetens salg av egenproduserte 
landbruksvarer, bearbeidet eller ikke, direkte til forbrukere til deres eget forbruk.

II. AREAL

Driftsenhetens samlede areal består av landbruksareal som er i drift (dyrkbar mark, permanent kulturbeite, permanente 
vekster og kjøkkenhager) og annet areal (landbruksareal som ikke er i drift, skogmark og andre arealer).

2.01 Dyrkbar mark

Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et vekselbruk.

Vekselbruk innebærer å alternere ettårige vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller 
rekkefølge i etterfølgende år, slik at vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. 
Vanligvis endres vekstene hvert år, men de kan også være flerårige. For å skille dyrkbar mark fra 
permanente vekster eller permanent kulturbeite, benyttes en grense på fem år. Dette innebærer 
at dersom en mark benyttes til samme vekst i fem år eller lenger, uten at den forrige veksten i 
mellomtiden fjernes og en ny vekst plantes, regnes den ikke som dyrkbar mark.

_____________
(1) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1.
(2) Skal ikke framlegges i 2010. 
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2.01.01 Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn)

Alle arealer med korn som høstes i tørr tilstand, uavhengig av bruk, skal registreres her 
(omfatter kornslag til produksjon av fornybar energi).

2.01.01.01 Vanlig hvete og spelthvete

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L og Triticum monococcum 
L.

2.01.01.02 Durumhvete

Triticum durum Desf.

2.01.01.03 Rug

Secale cereale L., herunder blandinger av rug og andre kornslag som sås om høsten 
(vinterblandkorn).

2.01.01.04 Bygg

Hordeum vulgare L.

2.01.01.05 Havre

Avena sativa L., herunder blandinger av havre og andre kornslag som sås om våren.

2.01.01.06 Maiskorn

Mais (Zea mays L.) som høstes til korn.

2.01.01.07 Ris

Oryza sativa L.

2.01.01.99 Andre kornslag til produksjon av korn

Kornslag som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand, og som ikke ellers er 
registrert under tidligere rubrikker.

2.01.02 Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produksjon av korn (herunder såkorn og 
blandinger av korn og belgfrukter)

Vekster som sås og høstes hovedsakelig for sitt proteininnhold.

Alle arealer med tørkede belgfrukter og proteinvekster som høstes i tørr tilstand, uavhengig 
av bruk, skal registreres her (omfatter kornslag til produksjon av fornybar energi).

2.01.02.01 herav erter, bønnevikker og søtlupiner

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., som sås som enkeltavlinger og høstes i 
tørr tilstand.

2.01.03 Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

Solanum tuberosum L.

2.01.04 Sukkerbete (unntatt frø)

Beta vulgaris L. beregnet på sukkerindustrien og framstilling av alkohol (herunder produksjon 
av energi).

2.01.05 Fôrvekster (unntatt frø)

Fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som er beregnet på fôr, uavhengig 
av om det er roten eller stilken, samt andre planter som dyrkes hovedsakelig for bruk av deres 
røtter til fôr, og som ikke ellers er nevnt.

2.01.06 Industriplanter

Vekster som vanligvis ikke markedsføres direkte for konsum, fordi de trenger industriell 
bearbeiding før sluttbruk.

Alle høstede arealer med industriplanter, uavhengig av bruk, skal registreres her (omfatter 
kornslag til produksjon av fornybar energi).
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2.01.06.01 Tobakk

Nicotiana tabacum L.

2.01.06.02 Humle

Humulus lupulus L.

2.01.06.03 Bomull

Gossypium spp., høstes til fiber og oljeholdige frø.

2.01.06.04 Raps og rybs

Brassica napus L. (partim) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, som 
dyrkes til framstilling av olje og høstes som tørre frø.

2.01.06.05 Solsikke

Helianthus annuus L., som høstes som tørre frø.

2.01.06.06 Soya

Glycine max L. Merril, som høstes som tørre frø.

2.01.06.07 Linfrø (oljelin)

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av olje og høstes 
som tørre frø.

2.01.06.08 Andre oljeholdige vekster

Andre vekster som dyrkes hovedsakelig for sitt oljeinnhold, som høstes i moden tilstand, 
og som ikke ellers er nevnt.

2.01.06.09 Tekstillin

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av fibrer.

2.01.06.10 Hamp

Cannabis sativa L.

2.01.06.11 Andre fibervekster

Andre planter som dyrkes hovedsakelig for sitt fiberinnhold, og som ikke ellers er nevnt.

2.01.06.12 Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter

Planter eller deler av planter til farmasøytisk bruk, produksjon av parfyme eller konsum.

Krydderplanter er forskjellig fra grønnsaker på den måten at de brukes i små mengder 
og har til formål å gi smak til maten heller enn innhold.

2.01.06.99 Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt

Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt.

Omfatter arealer med vekster som utelukkende brukes til produksjon av fornybar energi.

2.01.07 Friske grønnsaker, meloner og jordbær, herav:

2.01.07.01 På friland eller under lavt beskyttelsesdekke

Friske grønnsaker, meloner og jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke.

2.01.07.01.01 Friland

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk med 
andre landbruksvekster.

2.01.07.01.02 Kommersielt hagebruk

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk med 
andre hagebruksvekster.
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2.01.07.02 I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke

Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under 
fast eller flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast).

2.01.08 Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler)

2.01.08.01 På friland eller under lavt beskyttelsesdekke

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) på friland eller under lavt 
beskyttelsesdekke.

2.01.08.02 I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) som i hele eller mesteparten av sin 
vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller flyttbart beskyttelsesdekke (av glass 
eller av stiv eller bøyelig plast).

2.01.09 Planter som høstes i umoden tilstand

Alle «grønne» åkervekster som er beregnet hovedsakelig på fôr, som dyrkes i vekselbruk, og 
som finnes på samme jord i mindre enn fem år (ettårige eller flerårige fôrvekster).

Omfatter grønne vekster som brukes til produksjon av fornybar energi.

Vekster som ikke brukes på driftsenheten, men som selges, enten til bruk direkte på andre 
driftsenheter eller til industrien, skal tas med her.

2.01.09.01 Midlertidig kulturbeite

Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer 
minst ett og høyst fem avlingsår, og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før 
arealene tilsås på nytt, skal de pløyes eller bearbeides, eller plantene ødelegges på annen 

måte, for eksempel ved hjelp av ugressmiddel.

Blandinger av hovedsakelig gressplanter og andre fôrvekster (vanligvis belgvekster) 
som brukes til beite eller høstes i umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.

2.01.09.02 Andre planter som høstes i umoden tilstand

Andre ettårige eller flerårige (mindre enn fem år) fôrvekster.

2.01.09.02.01 Grønnfôrmais

Alle typer mais (Zea mays L.) som dyrkes til ensilasje, og som ikke høstes for bruk 
av kornet (hel kolbe, deler av eller hele planten).

Dette omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele 
kolber (korn, skaft, dekkblad) som høstes til fôr eller ensilasje og til produksjon 
av fornybar energi.

2.01.09.02.02 Belgvekster

Belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter, hovedsakelig 
til bruk som fôr.

Blandinger av hovedsakelig fôrbelgvekster (vanligvis > 80 %) og gressplanter som 
høstes i umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.

2.01.09.02.99 Andre planter som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt

Andre åkervekster hovedsakelig beregnet til fôr, som høstes i umoden tilstand, og 
som ikke ellers er nevnt.

2.01.10 Frø og spirer på dyrkbar mark

Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, belgfrukter, poteter og 
oljeholdige frø.
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2.01.11 Andre åkervekster

Åkervekster som ikke ellers er nevnt.

2.01.12 Brakkmark

Dyrkbar mark som inngår i vekselbruket, som bearbeides eller ikke, men som det ikke er 
planlagt å høste i løpet av avlingsåret.

Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt avlingsår.

Brakkmark kan være

1. snaumark uten noen vekster,

2.  mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes,

3.  mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel.

Omfatter all dyrkbar mark som bevares i god landbruks- og miljømessig stand, som fastsatt i 
artikkel 5 i rådsforordning (EF) nr. 1782(1) eller eventuelt det seneste regelverket, uavhengig 
av om den inngår i vekselbruk.

2.01.12.01 Brakkmark uten tilskudd

Brakkmark som det ikke utbetales finansiell støtte eller subsidier for.

2.01.12.02 Brakkmark med tilskudd, uten økonomisk utbytte

Brakkmark der driftsenheten er berettiget til finansiell støtte.

2.02 Kjøkkenhager

Arealer som brukes til dyrking av landbruksprodukter beregnet på konsum av gårdbrukeren og 
hans/hennes husholdning, vanligvis atskilt fra resten av landbruksarealet, og som kan gjenkjennes 
som kjøkkenhager.

Overskuddsprodukter fra dette arealet selges bare leilighetsvis fra driftsenheten. Alle arealer der 
det dyrkes produkter som regelmessig omsettes på markedet, hører inn under andre rubrikker, selv 
om en del av produksjonen forbrukes av gårdbrukeren og hans/hennes husholdning.

2.03 Permanent kulturbeite

Areal som brukes til permanent produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten er 
sådd eller vokser naturlig, og som ikke regnes med til driftsenhetens vekselbruk.

Arealet kan brukes til beite, høstes som ensilasje og høy eller brukes til produksjon av fornybar 
energi.

2.03.01 Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark

Permanent beite på jord av god eller middels god kvalitet. Disse arealene kan vanligvis 
benyttes til intensiv beiting.

2.03.02 Naturlig beitemark

Permanent kulturbeite med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, for eksempel i 
kupert terreng og høytliggende områder, som vanligvis ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd 
eller drenert.

Disse arealene kan vanligvis bare benyttes til intensiv beiting og slås vanligvis ikke eller slås 
på en intensiv måte, og er ikke tilstrekkelig til en større dyrebestand.

2.03.03 Permanent kulturbeite som ikke lenger drives til produksjon, og som er støtteberettiget

Arealer av permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, som i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1782/2003 eller eventuelt det seneste regelverket bevares i god 
landbruks- og miljømessig stand og er berettiget til finansiell støtte.

______________
(1) EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1.
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2.04 Permanente vekster

Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite), og som dyrkes på arealene 
gjennom en lengre periode og gir avlinger i flere år.

2.04.01 Frukt- og bærbeplantninger

Arealer som inneholder trær, busker samt flerårige bærplanter unntatt jordbær, til produksjon 
av frukt. Frukthager kan være av kontinuerlig type med minimal avstand mellom trærne eller 
av ikke-kontinuerlig type med stor avstand.

2.04.01.01 Frukt, herav:

2.04.01.01.01 Frukt fra tempererte klimasoner

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i tempererte klimasoner, til 
produksjon av frukt.

2.04.01.01.02 Frukt fra subtropiske klimasoner

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i subtropiske klimasoner, til 
produksjon av frukt.

2.04.01.02 Bær

Beplantninger med bærbusker som tradisjonelt vokser i både tempererte og subtropiske 
klimasoner, til produksjon av bær.

2.04.01.03 Nøtter

Beplantninger med nøttetrær som tradisjonelt vokser i tempererte og subtropiske 
klimasoner.

2.04.02 Sitrusbeplantninger

Beplantninger med Citrus spp.

2.04.03 Olivenbeplantninger

Beplantninger med Olea europea L.

2.04.03.01 Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av bordoliven.

2.04.03.02 Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av olivenolje.

2.04.04 Vinplantasjer der det vanligvis produseres:

Beplantninger med Vitis vinifera L.

2.04.04.01 Kvalitetsvin

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) 
som oppfyller kravene i i) rådsforordning (EF) nr. 479/2008(1) eller eventuelt det seneste 
regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler.

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 
som oppfyller kravene i i) rådsforordning (EF) nr. 479/2008 eller eventuelt det seneste 
regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler.

2.04.04.02 Annen vin

Ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn BOB- og BGB-viner.

2.04.04.03 Spisedruer

Ulike druesorter til produksjon av friske druer.

2.04.04.04 Rosiner

Ulike druesorter til produksjon av rosiner.

______________
(1) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1.
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2.04.05 Planteskoler

Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting:

a) vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter,

b) planteskoler for frukttrær og bær,

c) planteskoler for prydplanter,

d) kommersielle skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av 

driftsenhetens eget forbruk),

e) trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder (for eksempel 
hekkplanter, rosebusker og andre prydbusker og prydbartrær) samt grunnstammer og 
spirer av disse.

2.04.06 Andre permanente vekster

Andre permanente vekster på friland som ikke er tatt med under tidligere overskrifter, særlig 
de som er for fletting eller veving og som vanligvis høstes hvert år.

2.04.06.01 herav juletrær(1)

Trær plantet til kommersielle formål som juletrær på landbruksareal i drift.

2.04.07 Permanente vekster i veksthus

2.05 Andre arealer

Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, 
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), skogmark samt 
bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.

2.05.01 Landbruksareal som ikke er i drift

Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens 
referanseår av økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke lenger inngår i vekselbruket, dvs. 
som ikke er beregnet på landbruk.

Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i 
en driftsenhet.

2.05.02 Skogmark

Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger innenfor 
eller utenfor skog samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, i 
tillegg til anlegg for skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.).

2.05.02.01 herav småskog med kort omdriftstid

Skogmark til dyrking av trær, med en omdriftstid på høyst 20 år.

Omdriftstiden er tidsrommet mellom første såing/utplanting av trærne og felling av 
sluttproduktet, uten at vanlige skogsforvaltningstiltak som tynning regnes som felling.

2.05.03 Andre arealer (bebygd areal, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, 
steingrunn osv.)

Alle deler av det samlede areal på driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, 
landbruksareal som ikke er i drift, eller skogmark.

2.06 Sopp, areal med vanning, energivekster og genmodifiserte vekster

2.06.01 Sopp

Sopp som dyrkes i bygninger som er konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 
underjordiske rom, huler og kjellere.

_______________
(1) Skal ikke framlegges i 2010.
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2.06.02 Areal med vanning

2.06.02.01 Samlet areal som kan vannes

Det største arealet med landbruksareal i drift som kan vannes i referanseåret ved hjelp av 
det anlegget og den vannmengden som vanligvis er tilgjengelig på driftsenheten.

2.06.02.02 Samlet areal med vekster som er vannet minst én gang de siste tolv månedene

Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv 
månedene forut for undersøkelsens referansedag.

2.06.03 Energivekster (til produksjon av biodrivstoff eller annen fornybar energi)

Produksjonsarealet til energivekster som er omfattet av følgende støtteordninger i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003:

– den særlige støtte til energivekster (artikkel 88),

– utbetaling knyttet til brakkleggingsstøtte når produksjonen finner sted på brakklagt areal 
(artikkel 55 eller 56).

Omfatter ikke andre arealer som brukes til produksjon av energivekster (berettiget til 
utbetaling knyttet til «normal» støtte i henhold til enkeltstøtteordningen eller den forenklede 
arealstøtteordningen).

2.06.03.01 herav på brakklagt areal

Produksjonsarealet til energivekster som er berettiget til utbetaling knyttet til 
brakkleggingsstøtte når produksjonen finner sted på brakklagt areal (rådsforordning 
(EF) nr. 1782/2003, artikkel 55 eller 56)

2.06.04 Genmodifiserte vekster

Med «genmodifiserte vekster» menes enhver organisme som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 
2001/18/EF(1) eller eventuelt det seneste regelverket.

III. HUSDYR

Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsens referansedag tilhører driftsenheten direkte, eller som forvaltes av 
driftsenheten.

Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene kan befinne seg på driftsenheten (eller på 
landbruksarealer i drift eller i staller som brukes av driftsenheten) eller utenfor driftsenheten (på fellesbeiter eller i 
dyredrift osv.).

3.01 Dyr av hestefamilien

Husdyr av familien Equidae, genus Equus (hester, esler osv.)

3.02 Storfe

Husdyr av artene Bos taurus og Bubalus bubalus, herunder hybrider som Beefalo.

3.02.01 Storfe under ett år, hanndyr og hunndyr

3.02.02 Storfehanndyr, mellom ett og to år

3.02.03 Storfehunndyr, mellom ett og to år

3.02.04 Storfehanndyr, to år eller eldre

3.02.05 Kviger, to år eller eldre

Storfehunndyr, to år eller eldre, som ennå ikke har kalvet.

______________
(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.
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3.02.06 Melkekyr

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase 
eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av melk 
beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.

3.02.99 Andre kyr

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase 
eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av kalver, 
og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.

3.03 Sau og geit

3.03.1 Sau (alle aldre)

Husdyr av arten Ovis aries.

3.03.01.01 Avlshunndyr

Søyer og bedekkede søyelam.

3.03.01.99 Annen sau

Alle andre sauer enn avlshunndyr.

3.03.02 Geit (alle aldre)

Husdyr av underarten Capra aegagrus hircus.

3.03.02.01 Avlshunndyr

Hunndyr som har kjeet, og geiter som er blitt paret.

3.03.02.99 Annen geit

Alle andre geiter enn avlshunndyr.

3.04 Svin

Husdyr av arten Sus scrofa domesticus.

3.04.01 Smågris med levendevekt under 20 kg

Smågris som vanligvis har en levendevekt under 20 kg

3.04.02 Avlspurker på 50 kg eller mer

Hunndyr av gris på 50 kg eller mer som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke.

3.04.99 Andre svin

Svin som eller ikke er nevnt.

3.05 Fjørfe

3.05.01 Broilere

Husdyr av arten Gallus gallus som holdes for kjøttproduksjon.

3.05.02 Verpehøner

Husdyr av arten Gallus gallus som har begynt å verpe og holdes for eggproduksjon.

3.05.03 Annet fjørfe

Fjørfe som ikke er nevnt under Broilere eller Verpehøner.

3.05.03.01 Kalkuner(1)

Husdyr av arten Meleagris.

3.05.03.02 Ender(1)

Husdyr av arten Anas og Cairina moschata.

_________________
(9) Skal ikke framlegges i 2010.
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3.05.03.03 Gjess(1)

Husdyr av arten Anser anser dom.

3.05.03.04 Struts(1)

Struts (Struthio camelus).

3.05.03.99 Annet fjørfe, ikke ellers nevnt(1)

3.06 Kaniner, avlshunndyr

Hunnkaniner (av arten Oryctolagus) som brukes til produksjon av kjøtt, og som har fått unger.

3.07 Bier

Antall bikuber med bier (Apis mellifera) som holdes for produksjon av honning.

3.99 Husdyr som ikke ellers er nevnt

Andre dyr som brukes til produksjon, og som ikke ellers er nevnt i dette avsnittet.

IV. MASKINER OG UTSTYR

4.01 IV. i) Maskiner(1)

Motorvogner og maskiner som har vært brukt av driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene 
forut for undersøkelsens referansedag.

4.01.01 Som tilhører driftsenheten

Motorvogner og maskiner som eies utelukkende av driftsenheten på undersøkelsens 
referansedag.

4.01.01.a Firehjulstraktorer, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer

Alle traktorer med minst to aksler, og alle andre motorvogner som brukes som 
landbrukstraktorer.

4.01.01.b Kultivatorer, motorhakker, jordfresere og motorslåmaskiner

Motorvogner med én aksel eller uten aksel, som brukes til jordbruk, hagebruk og 
vindyrking.

4.01.01.c Skurtreskere

Maskiner som brukes til høsting (skjæring og tresking) av korn, proteinvekster 
og oljeholdige frø samt frø fra belgfrukter og gress osv., uavhengig av om de er 
motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte.

4.01.01.d Andre helautomatiske høstere

Andre maskiner enn skurtreskere som brukes til høsting av sukkerbeter, poteter eller 
fôrvekster, uavhengig av om de er motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte.

4.01.02 Maskiner som brukes av flere driftsenheter

Motorvogner og maskiner som har vært brukt av driftsenheten i løpet av de siste tolv 
månedene forut for undersøkelsens referansedag, men som tilhører

– en annen driftsenhet (brukes for eksempel i henhold til avtale om gjensidig hjelp eller ved 
utleie fra en sammenslutning for maskinutleie), eller 

– et kooperativ, eller

– to eller flere driftsenheter, eller

– et maskinfellesskap, eller

– en maskinforretning.

________________
(1) Skal ikke framlegges i 2010.
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4.01.02.a Firehjulstraktorer, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer

4.01.02.b Kultivatorer, motorhakker, jordfresere og motorslåmaskiner

4.01.02.c Skurtreskere

4.01.02.d Andre helautomatiske høstere

4.02 IV. ii) Utstyr

4.02.01 Utstyr til produksjon av fornybar energi inndelt etter energikilde

Utstyr som har vært brukt av driftsenheten til produksjon av fornybar energi til salgsformål 
i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag (koplet til 
elektrisitetsnettet) eller til egen landbruksproduksjon (ikke koplet til elektrisitetsnettet).

Utstyr på arealer som tilhører driftsenheten, er ikke omfattet dersom gårdbrukeren ikke er 
involvert i energiproduksjon, enten gjennom investering eller aktiv deltaking (dvs. mottar 
bare leie for arealet).

4.02.01.01 Vind

Utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av fornybar energi fra vind.

Vindenergi er kinetisk energi som utnyttes til produksjon av elektrisk kraft i vindturbiner.

Omfatter også direkte mekanisk energi fra vind.

4.02.01.02 Biomasse

Utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av fornybar energi fra biomasse.

Biomasse er fast, flytende eller gassformig organisk, ikke-fossilt materiale som brukes i 
produksjonen av varme, elektrisitet eller transportdrivstoff.

4.02.01.02.01 herav biogass

Utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av biogass fra biomasse.

Biogass er en gass som i hovedsak består av metan og karbondioksid, og som 
dannes ved anaerob nedbrytning av biomasse.

4.02.01.03 Solenergi

Utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av fornybar energi fra solstråling.

Solstråling er stråling som utnyttes til produksjon av varmtvann og elektrisk kraft.

4.02.01.04 Vannkraft

Utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av fornybar energi fra vannkraft.

Vannkraft er en potensiell og kinetisk energi i vann som omdannes til elektrisk kraft i 
vannkraftverk.

Omfatter også direkte mekanisk energi fra vann.

4.02.01.99 Andre typer fornybare energikilder

Alt utstyr som brukes av driftsenheten til produksjon av fornybar energi som ikke ellers 
er nevnt i dette avsnittet.
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V. ARBEIDSKRAFT

5.01 V. i) Landbruksarbeid på driftsenheten

Arbeidskraft på driftsenheten

Arbeidskraften på driftsenheten omfatter alle personer som har fullført obligatorisk utdanning 
(over skolepliktig alder), og som har utført landbruksarbeid på driftsenheten i løpet av de siste 
tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag.

Med mindre det i nasjonal lovgivning er fastsatt en minstealder for obligatorisk utdanning på 
heltid eller deltid, skal 15 år regnes som over skolepliktig alder.

Eneansvarlige gårdbrukere som ikke utfører landbruksarbeid på driftsenheten, registreres i 
undersøkelsen, men regnes ikke med i «Samlet arbeidskraft i landbruket».

Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal 
regnes som arbeidskraft på driftsenheten.

Personer som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller som en del av en avtale 
om gjensidig hjelp (for eksempel arbeidskraft i en maskinforretning eller på et kooperativ), 
skal ikke tas med.

Landbruksarbeid

Landbruksarbeid omfatter alle typer arbeid på driftsenheten som bidrar til enten i) virksomhet 
fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1166/2008, ii) vedlikehold av produksjonsmidlene 
eller iii) virksomhet som er direkte avledet av disse produksjonsaktiviteter.

Tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten

Den tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten, omfatter arbeidstid som faktisk 
brukes til landbruksarbeid på driftsenheten, unntatt arbeid i gårdbrukerens eller driftslederens 
husholdning.

Årsverk

Sysselsatte normalårsverk, dvs. utførte timeverk delt på det gjennomsnittlige årlige antall 
arbeidstimer i heltidsjobber i staten.

Med heltidsarbeid menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene 
om arbeidsavtaler. Dersom antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1800 
timer i året (225 arbeidsdager à åtte timer).

5.01.01 Gårdbruker

Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som 
driver driftsenheten i sitt navn, og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, 
dvs. som tar den økonomiske risiko ved driftsenheten.

Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig forpakter, brukshaver eller bestyrer.

5.01.01.01 Kjønn

5.01.01.02 Alder

5.01.01.03 Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)

5.01.02 Driftsleder

Driftslederen er den fysiske person som er ansvarlig for den normale, daglige økonomiske og 
produksjonsmessige drift av den aktuelle driftsenheten.

5.01.02.01 Kjønn

5.01.02.02 Alder

5.01.02.03 Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)
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5.01.02.04 Driftslederens utdanning

5.01.02.04.a Driftslederens landbruksutdanning

Bare praktisk landbrukserfaring

Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket.

Grunnleggende landbruksutdanning

All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning 
og/eller ved et utdanningssenter med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, 
vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi og 
beslektede fag). Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende 

utdanning.

Fullstendig landbruksutdanning

All utdanning som tilsvarer minst to år heltidsutdanning etter obligatorisk 
utdanning, og som fullføres ved landbruksskole, universitet eller annen 
institusjon for høyere utdanning innen landbruk, hagebruk, vindyrking, skogbruk, 
fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag.

5.01.02.04.b Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomført de siste tolv 
månedene(1)

Yrkesrettet opplæring er opplæringstiltak eller -virksomhet som tilbys av en lærer 
eller opplæringsinstitusjon hvis primære mål er tilegnelse av ny kompetanse 
knyttet til landbruksaktivitet eller aktiviteter direkte knyttet til driftsenheten eller 

utvikling og forbedring av eksisterende virksomhet.

5.01.03 Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid 
på driftsenheten

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, herunder ektefelle, som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten, men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten.

Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og 
nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken.

To personer som bor sammen som partnere uten å være gift, regnes også som ektefeller.

5.01.03.01 Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten: menn

– Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)

5.01.03.02 Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten: kvinner

– Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)

5.01.04 Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

Alle andre personer enn gårdbrukeren og hans/hennes familiemedlemmer som utfører 
landbruksarbeid og mottar en form for vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, 
herunder betaling i naturalia) fra driftsenheten.

Fast arbeidskraft omfatter personer som har utført landbruksarbeid på driftsenheten hver uke 
i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag, uansett ukentlig 
arbeidstid.

Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv 
månedene, ikke har arbeidet i hele dette tidsrommet, av følgende grunner:

1. spesielle produksjonsforhold på driftsenheten (for eksempel enheter som spesialiserer 
seg på produksjon av oliven eller druer eller frukt og grønnsaker på friland eller på 
oppfôring av dyr på beite, der det bare er bruk for arbeidskraften i et begrenset antall 
måneder i året),

2. fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall,

3. begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten (omfatter også arbeidere 
som avslutter sitt arbeidsforhold hos én driftsenhet for å arbeide for en annen driftsenhet 
i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag),

4. full arbeidsstans på driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann 
osv.).

_______________
(1) Skal ikke framlegges i 2013.
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5.01.04.01 Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn

– Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)

5.01.04.02 Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: kvinner

– Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid)

5.01.05 Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner

Omfatter personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag 
ikke har arbeidet på driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er angitt under «Fast 
arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer».

Antall arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, er alle 
dager som er av en slik lengde at arbeidstakeren mottar lønn eller en form for vederlag (lønn, 
overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia) for en hel dags arbeid som 
vanligvis utføres av en heltidsarbeidende landbruksarbeider. Fridager og fravær pga. sykdom 

skal ikke tas med.

Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende 
landbruksarbeidere.

5.01.06 Samlet antall arbeidsdagsekvivalenter med landbruksarbeid i løpet av de siste tolv 
månedene forut for undersøkelsen, som ikke er angitt under tidligere kategorier, og 
som er utført på driftsenheten av personer som ikke er ansatt direkte ved driftsenheten 
(f.eks. lønnstakere i foretak som utfører leiearbeid)

Alle former for landbruksarbeid på driftsenheten utført av personer som ikke er ansatt ved 
driftsenheten, men som arbeider for egen regning, eller som er ansatt av tredjemann, for 
eksempel foretak som utfører leiearbeid, eller kooperativer.

Antall arbeidstimer må omregnes til et tilsvarende antall hele arbeidsdager eller arbeidsuker.

5.02 V. ii) Annet inntektsgivende arbeid (arbeid på driftsenheten som ikke er landbruksarbeid, og 
arbeid utenfor driftsenheten)

Annet inntektsgivende arbeid er all virksomhet utført mot vederlag (lønn, overskudd eller 
annen betaling, herunder betaling i naturalia, i samsvar med den tjenesten som er ytt) unntatt 
landbruksarbeidet som definert i avsnitt V i).

Dette omfatter landbruksarbeid utført av arbeidskraften til én driftsenhet for en annen driftsenhet.

Opplysningene samles inn bare på driftsenheter der gårdbrukeren er en fysisk person (dvs. der 

gårdbrukeren også er driftslederen). Juridiske personer er unntatt.

Sekundærvirksomhet som ikke kan skilles ut og ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, skal ikke 
tas med ettersom det inngår i landbruksarbeid.

Hovednæring

Virksomhet det brukes mer tid på enn landbruksarbeidet utført på driftsenheten.

Binæring

Virksomhet det brukes mindre tid på enn landbruksarbeidet utført på driftsenheten.

5.02.01 Annet inntektsgivende arbeid som utføres av gårdbrukeren som også er driftsleder:

5.02.01.01 Som hovednæring

5.02.01.02 Som binæring

Dersom annet inntektsgivende arbeid utføres:

5.02.01.03 Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.01.04 Virksomhet som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.02 Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens ektefelle:

5.02.02.01 Som hovednæring
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5.02.02.02 Som binæring

Dersom annet inntektsgivende arbeid utføres:

5.02.02.03 Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.02.04 Virksomhet som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.03 Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens 
familiemedlemmer:

5.02.03.01 Som hovednæring

5.02.03.02 Som binæring

Dersom annet inntektsgivende arbeid utføres:

5.02.03.03 Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.03.04 Virksomhet som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten

5.02.04 Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som utfører annet inntektsgivende 
arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten:

5.02.04.01 Som hovednæring

5.02.04.02 Som binæring

VI.  ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID PÅ DRIFTSENHETEN (MED DIREKTE TILKNYTNING TIL 
DRIFTSENHETEN)

6.01 VI. i) Liste over annet inntektsgivende arbeid

Annet inntektsgivende arbeid på driftsenheten omfatter alt annet arbeid enn landbruksarbeid med 
direkte tilknytning til driftsenheten og med økonomisk betydning for den.

Med «arbeid med direkte tilknytning til driftsenheten» menes virksomhet der enten driftsenhetens 
ressurser (areal, bygninger, maskiner o.l.) eller produkter benyttes. Dersom det bare brukes 
arbeidskraft (familie og ikke-familie), og ingen andre av driftsenhetens ressurser, anses arbeidskraften 
å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og dette annet inntektsgivende arbeid anses derfor ikke å ha 

direkte tilknytning til driftsenheten.

Omfatter både landbruksarbeid og annet arbeid enn landbruksarbeid for andre driftsenheter.

Med inntektsgivende arbeid menes i denne sammenheng aktivt arbeid, og finansinvesteringer 
omfattes derfor ikke. Utleie av areal for ulike aktiviteter uten ytterligere involvering i disse 
aktiviteter, omfattes heller ikke.

6.01.01 Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid

All virksomhet innenfor turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre 
grupper, sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre 
ressurser brukes.

6.01.02 Håndverk

Håndverksprodukter som enten framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/
hennes familiemedlemmer, eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at 
de også utfører landbruksarbeid, uansett hvordan produktene selges.

6.01.03 Bearbeiding av landbruksvarer

All bearbeiding av en landbruksråvare til et bearbeidet sekundærprodukt på driftsenheten, 
uansett om råmaterialet er framstilt på driftsenheten eller kjøpt utenfra. Dette omfatter 
bearbeiding av kjøtt, ysting osv.

All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som 
landbruksvirksomhet eller ikke. Produksjon av vin eller olivenolje omfattes derfor ikke, med 
mindre den innkjøpte delen av vin eller olivenolje er betydelig.
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6.01.04 Produksjon av fornybar energi 

Produksjon av fornybar energi til salgsformål, herunder biogass, biodrivstoff eller elektrisk 
kraft ved bruk av vindturbiner, annet utstyr eller landbruksråvarer.

Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her.

6.01.05 Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk)

Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.).

6.01.06 Akvakultur

Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten. Virksomhet som bare omfatter fiske, 
skal ikke tas med.

6.01.07 Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr)

Leiearbeid der driftsenhetens utstyr brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, 
for eksempel snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting 
innenfor landbruks- og miljøområdet osv.

6.01.07.01 Landbruksarbeid (for andre driftsenheter)

6.01.07.02 Arbeid som ikke er landbruksarbeid

6.01.08 Skogbruk

Skogbruksarbeid som benytter arbeidskraft på driftsenheten og driftsenhetens maskiner og 
utstyr som vanligvis brukes til landbruksformål.

6.01.99 Annet

Annet inntektsgivende arbeid i tilknytning til driftsenheten som ikke ellers er nevnt.

6.02 VI. ii) Betydningen av annet inntektsgivende arbeid med direkte tilknytning til driftsenheten

6.02.01 Prosentdel av driftsenhetens sluttproduksjon

Andel av omsetningen fra annet inntektsgivende arbeid med direkte tilknytning til 
driftsenheten i forhold til driftsenhetens samlede omsetning (herunder direkte betalinger).

FORHOLD = 

Omsetning fra annet inntektsgivende arbeid med direkte tilknytning til 
driftsenheten

Driftsenhetens samlede omsetning (landbruksarbeid og annet inntekts-
givende arbeid med direkte tilknytning til driftsenheten) + direkte betalinger

VII. STØTTE TIL UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE

7.01 Driftsenheten har dratt nytte av noen av følgende tiltak for utvikling av landdistriktene de 
siste tre årene

Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten har dratt nytte av noen av følgende 
tiltak for utvikling av landdistriktene de siste tre årene i henhold til visse faste standarder og regler 

angitt i rådsforordning (EF) nr. 1698/200(1) eller eventuelt det seneste regelverket.

7.01.01 Bruk av rådgivningstjenester

Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Bruk av rådgivningstjenester.

7.01.02 Modernisering av driftsenheter i landbruket

Artikkel 26 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Modernisering av driftsenheter i landbruket.

7.01.03 Verdiøkning av landbruks- og skogbruksprodukter

Artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Verdiøkning av landbruks- og skogbruksprodukter.

______________
(1) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1.
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7.01.04 Oppfyllelse av standarder som bygger på Fellesskapets regelverk

Artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Oppfyllelse av standarder som bygger på 
Fellesskapets regelverk.

7.01.05 Gårdbrukeres deltaking i kvalitetsordninger for matvarer

Artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Gårdbrukeres deltaking i kvalitetsordninger for 
matvarer.

7.01.06 Natura 2000-betalinger til landbruksareal

Artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Natura 2000-betalinger.

7.01.07 Betalinger i tilknytning til rammedirektivet om vann

Artikkel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Betalinger knyttet til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF(1).

7.01.08 Betalinger for miljøvennlig landbruk

Artikkel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Betalinger for miljøvennlig landbruk.

7.01.08.01 herav i forbindelse med økologisk landbruk

Artikkel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Betalinger for miljøvennlig landbruk og 
hvorvidt driftsenheten praktiserer landbruk i henhold til visse faste standarder og regler 
angitt i forordning (EF) nr. 834/2007.

7.01.09 Betalinger for dyrevelferd

Artikkel 40 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Betalinger for dyrevelferd.

7.01.10 Diversifisering til annen virksomhet enn landbruksvirksomhet

Artikkel 53 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Diversifisering til annen virksomhet enn 
landbruksvirksomhet

7.01.11 Fremming av turistvirksomhet

Artikkel 55 i forordning (EF) nr. 1698/2005: Fremming av turistvirksomhet.

__________

_______________
(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.
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VEDLEGG III

Definisjoner av kjennetegnene som skal brukes i Fellesskapets undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 
landbruket

I. METODER FOR JORDARBEIDING

1.01 Konvensjonell jordarbeiding (plog med veltefjøl eller skålplog)

Dyrkbar mark som bearbeides med konvensjonell jordarbeiding der jorden vendes, vanligvis med 
plog med veltefjøl eller skålplog som første bearbeiding, etterfulgt av en sekundær bearbeiding 
med skålharver.

1.02 Redusert jordarbeiding

Dyrkbar mark som bearbeides med redusert opparbeiding, en bearbeidingspraksis eller -metode 
som etterlater planterester (minst 30 %) på jordoverflaten for å begrense erosjon og holde på 
fuktighet, vanligvis ved å ikke vende jorden.

1.03 Ingen jordarbeiding (direkte såing)

Dyrkbar mark som ikke bearbeides mellom høsting og såing.

II. BEVARING AV JORDSMONNET

2.01 Jorddekke om vinteren

Måten dyrkbar mark er dekket med planter eller rester eller ligger bar om vinteren.

2.01.01 Vanlige vintervekster

Dyrkbar mark der vekster sås om høsten og vokser om vinteren (vanlige vintervekster som for 
eksempel høsthvete), og vanligvis høstes eller brukes til beite.

2.01.02 Dekkvekster eller mellomvekster

Dyrkbar mark der planter sås for å redusere tapet av jord, næringsstoffer og plantevernmidler 
i løpet av vinteren eller andre perioder der marken ellers ville vært bar og utsatt for tap. 
Disse vekstene har lav økonomisk verdi, og har som hovedformål å beskytte jorden og 
næringsstoffene.

Vanligvis pløyes de om våren før tilsåing med andre vekster, og de høstes ikke og brukes 
heller ikke til beiting.

2.01.03 Planterester

Dyrkbart mark som om vinteren er dekket med planterester og stubb fra forrige høstesesong. 
Omfatter ikke mellomvekster og dekkvekster.

2.01.04 Bar jord

Dyrkbar mark som pløyes eller på annen måte bearbeides om høsten og ikke sås eller dekkes 
med planterester om vinteren, men ligger bar til det landbrukstekniske arbeid før såing eller i 
forbindelse med såing etterfølgende vår.

2.02 Vekselbruk

2.02.01 Andel av dyrkbar mark utenfor planlagt vekselbruk

Dyrkbar mark som dyrkes med samme vekst minst tre år på rad, og som ikke inngår i 
vekselbruk.

Vekselbruk innebærer å alternere ettårige vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster 
eller rekkefølge i etterfølgende år, slik at vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på 
samme mark. Dersom samme vekst dyrkes år etter år, kalles det monokultur.
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III. LANDSKAPSTREKK

3.01 Lineære elementer som gårdbrukeren har vedlikeholdt de siste tre årene

Lineære elementer er uavbrutte menneskeskapte rekker av trær, busker, steingjerder osv. som 
vanligvis representerer en grense.

3.01.a Hekker

Rekker av busker som danner en hekk, noen ganger med en midtrekke av trær.

3.01.b Trerekker

Uavbrutte rekker av skogaktig vegetasjon som vanligvis danner en grense innen et 
landbruksområde eller langs veier eller vannløp.

3.01.c Steingjerder

Menneskeskapte strukturer av mur eller stein, for eksempel steingjerder med eller uten 
bindemiddel.

3.02 Lineære elementer som er satt opp de siste tre årene

3.02.a Hekker

3.02.b Trerekker

3.02.c Steingjerder

IV. HUSDYR PÅ BEITE

4.01 Beiting på driftsenheten

4.01.01 Areal brukt til beite i referanseåret

Samlet beiteareal som driftsenheten eier, forpakter eller på annen måte er tildelt, og der dyr 
holdes på beite i løpet av referanseåret.

4.01.02 Tid som dyrene tilbringer ute på beite

Antall måneder dyrene har beitet på beitemark som driftsenheten eier, forpakter eller på 
annen måte er tildelt i løpet av referanseåret.

4.02 Beiting på fellesjord

Fellesjord er jord som ikke direkte tilhører driftsenheten, men der felles rettigheter gjelder. Det kan 

omfatte permanent kulturbeite, hagebruksareal eller andre arealer.

Som regel består fellesjord av landbruksareal i drift som eies av en offentlig myndighet (stat, 
kommune osv.), men som en annen person har rett til å utøve felles rettigheter over, som regel i 
fellesskap med andre.

4.02.01 Antall dyr som beiter på fellesjord

4.02.02 Tid som dyrene beiter på fellesjord

Antall måneder dyrene har beitet på felles beitemark i løpet av referanseåret.

V. BYGNINGER FOR HUSDYR

5.01 Storfe

5.01.01 Båsfjøs — med fast og flytende husdyrgjødsel

Husdyrlokaler der dyrene er bundet til sine plasser og ikke kan bevege seg fritt, og der 
gjødsel vanligvis fjernes mekanisk utenfor bygningen som fast/flytende husdyrgjødsel.

5.01.02 Båsfjøs — med halvflytende husdyrgjødsel

Husdyrlokaler der dyrene er bundet til sine plasser og ikke kan bevege seg fritt, og der 
gjødsel og urin vanligvis faller gjennom gulvet ned i en gjødselkjeller og danner halvflytende 
husdyrgjødsel.
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5.01.03 Bingefjøs — med fast og flytende husdyrgjødsel

Husdyrlokaler der dyrene kan bevege seg fritt og der gjødsel vanligvis fjernes mekanisk 
utenfor bygningen som fast/flytende husdyrgjødsel.

5.01.04 Bingefjøs — med halvtflytende husdyrgjødsel

Husdyrlokaler der dyrene kan bevege seg fritt og der gjødsel og urin faller gjennom 
gulvet ned i en gjødselkjeller og danner halvflytende husdyrgjødsel eller kan skrapes fra 
betongbelagte gangveier og samles i lagertanker eller bassenger sammen med halvtflytende 
husdyrgjødsel som deponeres i utendørs anlegg.

5.01.99 Annet

Alle typer husdyrlokaler som ikke passer beskrivelsene ovenfor.

5.02 Svin

5.02.01 På spaltegulv (delvis)

Husdyrlokaler med delvis spaltegulv, dvs. at deler av gulver har spalter der gjødsel og urin 
faller gjennom og ned i en gjødselkjeller og danner halvtflytende husdyrgjødsel.

5.02.02 På spaltegulv (helt)

Husdyrlokaler med fullstendig spaltegulv, dvs. at gulvet har spalter der gjødsel og urin faller 
gjennom og ned i en gjødselkjeller og danner halvtflytende husdyrgjødsel.

5.02.03 På halmdekke (dypstrø — bingefjøs)

Husdyrlokaler der gulvet er dekket med et tykt lag strø (strå, torv, sagflis eller lignende 
materiale som binder gjødselen og urinen) som bare fjernes med flere måneders mellomrom.

5.02.99 Annet

Alle typer husdyrlokaler som ikke passer beskrivelsene ovenfor.

5.03 Verpehøner

5.03.01 På halmdekke (dypstrø — bingefjøs)

Lokaler der gulvet er dekket med et tykt lag strø (strå, torv, sagflis eller lignende materiale 
som binder gjødselen) som bare fjernes med flere måneders mellomrom.

5.03.02 Batteribur (alle typer)

Lokaler der verpehønene holdes i bur, én eller flere i hvert.

5.03.02.01 Batteribur med gjødselbånd

Batteribur der gjødsel ved hjelp av et bånd under burene mekanisk føres ut av lokalet 
og danner fast husdyrgjødsel.

5.03.02.02 Batteribur med gjødselkjeller

Batteribur der gjødselen faller ned i en gjødselkjeller under burene og danner 
halvtflytende husdyrgjødsel.

5.03.02.03 Batteribur i trapper med gjødselkjeller

Batteribur der gjødselen faller på gulvet under burene og danner fast husdyrgjødsel 
som regelmessig fjernes mekanisk.

5.03.99 Annet

Alle typer lokaler som ikke passer beskrivelsene ovenfor.

VI. ANVENDELSE AV HUSDYRGJØDSEL

6.01 Landbruksareal i drift som fast husdyrgjødsel anvendes på

6.01.01 I alt

Det samlede landbruksarealet i drift på driftsenheten som fast husdyrgjødsel ble anvendt på 
i referanseåret.

6.01.02 Med øyeblikkelig nedmolding i jorden

Det samlede landbruksarealet i drift på driftsenheten der den anvendte husdyrgjødselen ble 
mekanisk innarbeidet i jorden ved hjelp av teknikker for øyeblikkelig nedmolding i jorden.
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6.02 Landbruksareal i drift som halvtflytende husdyrgjødsel anvendes på

6.02.01 I alt

Det samlede landbruksarealet i drift på driftsenheten som halvtflytende husdyrgjødsel ble 
anvendt på i referanseåret.

6.02.02 Med øyeblikkelig nedmolding eller innsprøyting i jorden

Det samlede landbruksarealet i drift på driftsenheten der den anvendte halvtflytende 
husdyrgjødselen ble mekanisk innarbeidet i jorden ved hjelp av teknikker for øyeblikkelig 
nedmolding eller innsprøyting i jorden.

6.03 Prosentdel av den samlede gjødselproduksjonen som utføres fra driftsenheten

Mengden av fast og halvtflytende husdyrgjødsel som selges eller på annen måte fjernes fra 
driftsenheten, beregnet som en prosentdel av den samlede mengden fast og halvflytende 
husdyrgjødsel som produseres på driftsenheten i løpet av referanseåret.

VII. ANLEGG FOR LAGRING OG BEHANDLING AV HUSDYRGJØDSEL

7.01 Lagringsanlegg for:

7.01.01 Fast husdyrgjødsel

Lagringsanlegg for fast husdyrgjødsel på en vanntett overflate med avløpssystem, med eller 
uten tak.

Fast husdyrgjødsel omfatter ekskrementer (med eller uten strø) fra husdyr, eventuelt med 
en liten mengde urin.

7.01.02 Flytende husdyrgjødsel

Vanntett tank, åpen eller dekket over, eller et fôret basseng for lagring av flytende 
husdyrgjødsel.

Flytende husdyrgjødsel omfatter urin fra husdyr, eventuelt med en liten mengde 
ekskrementer og/eller vann.

7.01.03 Halvtflytende husdyrgjødsel

Vanntett tank, åpen eller dekket over, eller et fôret basseng for lagring av halvtflytende 
husdyrgjødsel.

Halvtflytende husdyrgjødsel omfatter en blanding av ekskrementer og urin fra husdyr, 
eventuelt med vann og/eller en liten mengde strø.

7.01.03.01 Gjødseltank

Tank som vanligvis er laget av tett materiale og som brukes til lagring av halvtflytende 
husdyrgjødsel.

7.01.03.02 Basseng

En utgraving i jorden som vanligvis er fôret, og som brukes til lagring av halvtflytende 
husdyrgjødsel.

7.02 Er lagringsanlegget overdekket?

Lagringsanlegget for husdyrgjødsel er overdekket på en slik måte (for eksempel betonglokk, telt, 
presenning osv.) at det er beskyttet mot regn eller annen nedbør og at utslipp av ammoniakk 
begrenses.

Fast husdyrgjødsel

Flytende husdyrgjødsel

Halvtflytende husdyrgjødsel

VIII. VANNING

8.01 Areal med vanning

8.01.01 Gjennomsnittlig areal med vanning de siste tre årene

Gjennomsnittlig landbruksareal i drift på driftsenheten som har vært vannet i løpet av de siste 
tre årene, inkludert referanseåret.
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8.01.02 Samlet areal med vekster som er vannet minst én gang de siste tolv månedene

Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene 
forut for undersøkelsens referansedag, inndelt etter vekstkategori.

Vekstene er definert i avsnitt II. Areal.

8.01.02.01 Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) (unntatt mais og ris)

8.01.02.02 Mais (maiskorn og grønnfôrmais)

8.01.02.03 Ris

8.01.02.04 Tørkede belgfrukter og proteinvekster til produksjon av korn (herunder såkorn og 
blandinger av korn og belgfrukter)

8.01.02.05 Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

8.01.02.06 Sukkerbete (unntatt frø)

8.01.02.07 Raps og rybs

8.01.02.08 Solsikke

8.01.02.09 Fibervekster (tekstillin, hamp, andre fibervekster)

8.01.02.10 Friske grønnsaker, meloner og jordbær — på friland

8.01.02.11 Midlertidig og permanent kulturbeite

8.01.02.12 Andre vekster på dyrkbar mark

8.01.02.13 Frukt- og bærbeplantninger

8.01.02.14 Sitrusbeplantninger

8.01.02.15 Olivenbeplantninger

8.01.02.16 Vingårder

8.02 Benyttede vanningsmetoder

8.02.01 Overflatevanning (oversvømmelse, furer)

Vannet ledes langs jorden ved hjelp av tyngdekraften, enten ved at hele arealet oversvømmes 
eller ved at vannet ledes langs små furer mellom radene med vekster.

8.02.02 Spredervanning

Plantene vannes ved at vann under høyt trykk spres som regn over parsellene.

8.02.03 Dryppvanning

Vannet tilføres planter fra lav høyde, enten ved drypping, ved bruk av småspredere eller ved 
tåkesprøyting.

8.03 Vannkilde til vanning på driftsenheten

Kilden til alt eller mesteparten av vannet som brukes på driftsenheten.

8.03.01 Grunnvann på driftsenheten

Vannkilder som ligger på eller i nærheten av driftsenheten, og der vannet pumpes fra borede 
eller gravde brønner eller fra frittflytende naturlige grunnvannskilder eller lignende.

8.03.02 Overflatevann på driftsenheten (dammer eller demninger)

Små naturlige dammer eller kunstige demninger som i sin helhet befinner seg på driftsenheten 
eller benyttes bare av én driftsenhet.
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8.03.03 Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten

Overflatevann (innsjøer, elver, andre vassdrag) som ikke er kunstig anlagt til vanningsformål.

8.03.04 Vann fra alminnelige vannforsyningsnett utenfor driftsenheten

Vann som kommer utenfra driftsenheten, men som ikke er nevnt under «Overflatevann 
fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten», og som er tilgjengelig for minst to 
driftsenheter. Det kreves vanligvis en avgift for å få tilgang til disse kildene.

8.03.99 Andre kilder

Andre vannkilder til vanning som ikke ellers er nevnt. Disse kan være sterkt saltholdige kilder, 
f.eks. Atlanterhavet eller Middelhavet, som behandles for å redusere saltkonsentrasjonen 
(avsaltes) før bruk, eller brakkvannskilder (lavt saltinnhold), f.eks. Østersjøen og visse 
elver, som kan benyttes direkte uten behandling. Vannet kan også ha vært gjennom 
spillvannbehandling og leveres til brukeren som gjenvunnet spillvann.

8.04 Vannmengde som brukes til vanning per år

Vannmengden som har vært brukt til vanning på driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut 
for undersøkelsens referansedato, uavhengig av kilde.

_______________


