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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/24/EU 

av 9. mars 2011 

om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og 168, og 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 168 nr. 1 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) skal det ved 

fastsettelsen og gjennomføringen av alle deler av 

Unionens politikk og virksomhet sikres et høyt nivå for 

vern av menneskers helse. Dette betyr at et høyt nivå for 

vern av menneskers helse skal sikres også når Unionen 

vedtar rettsakter i henhold til andre bestemmelser i 

traktaten. 

2)  Artikkel 114 i TEUV er det relevante rettslige 

grunnlaget, ettersom flertallet av bestemmelsene i dette 

direktiv har som mål å forbedre det indre markeds 

virkemåte og det frie varebytte og den frie bevegelighet 

for personer og tjenester. Ettersom vilkårene for 

anvendelse av artikkel 114 i TEUV som rettslig 

grunnlag er oppfylt, må Unionens regelverk bygge på 

dette rettslige grunnlaget også når vern av folkehelsen er 

en avgjørende faktor i de valg som tas. I denne 

forbindelse stilles det i artikkel 114 nr. 3 i TEUV 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 

av 22.1.2015, s. 1. 

(1) EUT C 175 av 28.7.2009, s. 116. 

(2) EUT C 120 av 28.5.2009, s. 65. 

(3) Europaparlamentets holdning av 23. april 2009 (EUT C 184 E  

av 8.7.2010, s. 368), Rådets holdning ved første behandling av  

13. september 2010 (EUT C 275 E av 12.10.2010, s. 1), 

Europaparlamentets holdning av 19. januar 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 28. februar 2011. 

uttrykkelig krav om at det ved harmonisering skal sikres 

et høyt nivå for vern av menneskers helse, idet det tas 

særlig hensyn til enhver ny utvikling basert på 

vitenskapelige fakta. 

3)  Helsetjenestene i Unionen har en sentral rolle i 

Unionens høye nivå for sosial trygghet, og bidrar til 

sosial utjevning, sosial rettferdighet og bærekraftig 

utvikling. De er også en del av en større ramme av 

tjenester av allmenn interesse. 

4)  Uten at det berører pasienters mulighet til å motta 

helsetjenester over landegrensene i henhold til dette 

direktiv, har medlemsstatene fortsatt ansvar for å yte 

trygge og effektive helsetjenester av høy kvalitet og i 

tilstrekkelig omfang til borgere på sitt territorium. 

Videre bør innarbeidingen av dette direktiv i nasjonal 

lovgivning og anvendelsen av det ikke føre til at 

pasienter oppfordres til å motta behandling utenfor 

trygdemedlemsstaten. 

5)  Som Rådet har anerkjent i sine konklusjoner av  

1.–2. juni 2006 om felles verdier og prinsipper i  

Den europeiske unions helsesystemer(4) (heretter  

kalt «Rådets konklusjoner»), finnes det en rekke 

driftsprinsipper som deles av helsetjenester i hele 

Unionen. Disse driftsprinsippene er nødvendige for å 

sikre pasienters tiltro til helsetjenester over landegren-

sene, noe som er nødvendig for å oppnå pasientmobilitet 

og et høyt nivå for helsevern. I samme uttalelse 

anerkjente Rådet at gjennomføringen av disse verdiene 

og prinsippene i praksis varierer betydelig fra 

medlemsstat til medlemsstat. Særlig må beslutninger om 

hvilke helsetjenestetilbud borgere har rett til og hvilke 

ordninger som skal brukes for å finansiere og yte disse 

helsetjenestene, for eksempel i hvilken grad det er 

hensiktsmessig å bruke markedsmekanismer og 

konkurransepress ved forvaltning av helsetjenester, 

treffes på nasjonalt plan. 

6)  Den europeiske unions domstol (heretter kalt 

«Domstolen») har ved flere anledninger fastslått at alle 

typer helsetjenester og legehjelp skal falle inn under 

TEUVs virkeområde, samtidig som den anerkjenner 

deres særlige art.  

  

(4) EUT C 146 av 22.6.2006, s. 1. 

2018/EØS/27/01 
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7)  Dette direktiv respekterer hver medlemsstats frihet til å 

fastsette hvilke typer helsetjenester den finner hensikts-

messige, og påvirker ikke denne friheten. Ingen 

bestemmelser i dette direktiv bør tolkes på en måte  

som undergraver medlemsstatenes grunnleggende etiske 

valg. 

8)  Noen spørsmål i forbindelse med helsetjenester over 

landegrensene, særlig refusjon av helsetjenester som 

ytes i en annen medlemsstat enn den der mottakeren av 

helsetjenesten er bosatt, er allerede behandlet av 

Domstolen. Dette direktiv har som formål å oppnå en 

mer allmenn og effektiv anvendelse av prinsippene som 

er utviklet av Domstolen på grunnlag av enkelttilfeller. 

9)  Rådet har i sine konklusjoner anerkjent den særlige 

verdien av et initiativ innenfor helsetjenester over 

landegrensene som sikrer klarhet for unionsborgerne om 

deres rettigheter ved flytting fra en medlemsstat til en 

annen, av hensyn til rettssikkerheten. 

10)  Dette direktiv har som mål å innføre regler for enklere 

tilgang til trygge helsetjenester av høy kvalitet over 

landegrensene i Unionen, sikre pasientmobiliteten i 

samsvar med prinsippene som er fastsatt av Domstolen, 

og fremme samarbeid om helsetjenester mellom 

medlemsstatene, samtidig som det fullt ut respekterer 

medlemsstatenes ansvar for å fastsette trygdeytelser 

knyttet til helse og for å organisere og yte helsetjenester, 

legehjelp og trygdeytelser, særlig ved sykdom. 

11)  Dette direktiv bør få anvendelse på enkeltpasienter som 

ønsker å benytte helsetjenester i en annen medlemsstat 

enn trygdemedlemsstaten. Domstolen har bekreftet at 

verken helsetjenestens særlige art, eller måten den er 

organisert eller finansiert på, innebærer at den kan 

unntas fra det grunnleggende prinsipp om adgang til å 

yte tjenester. Trygdemedlemsstaten kan imidlertid velge 

å begrense refusjon av helsetjenester over landegrensene 

på grunn av helsetjenestens kvalitet eller sikkerhet, 

dersom dette kan begrunnes ut fra tvingende allmenne 

hensyn knyttet til folkehelsen. Trygdemedlemsstaten 

kan også treffe ytterligere tiltak av andre årsaker dersom 

dette kan begrunnes ut fra tvingende allmenne hensyn. 

Domstolen har fastsatt at vern av folkehelsen er blant de 

tvingende allmenne hensyn som kan berettige 

begrensninger i den frie bevegelighet som er omhandlet 

i traktatene. 

12)  Begrepet «tvingende allmenne hensyn» som nevnes i 

visse bestemmelser i dette direktiv, er utviklet av 

Domstolen i dens rettspraksis i forbindelse med artikkel 

49 og 56 i TEUV, og kan fortsatt videreutvikles. 

Domstolen har ved flere anledninger fastslått at 

tvingende allmenne hensyn kan berettige en hindring i 

adgangen til å yte tjenester, for eksempel krav til 

planlegging i forbindelse med målet om å sikre 

tilstrekkelig og varig tilgang til et balansert utvalg av 

behandlinger av høy kvalitet i den berørte medlems-

staten eller i forbindelse med ønsket om å kontrollere 

kostnader og unngå, så langt det er mulig, enhver 

sløsing med økonomiske, tekniske og menneskelige 

ressurser. Domstolen har også anerkjent at målet om å 

opprettholde en balansert lege- og sykehustjeneste som 

er tilgjengelig for alle, kan omfattes av et av unntakene 

begrunnet med hensynet til folkehelsen som fastsatt i 

artikkel 52 i TEUV, i den grad det bidrar til at det 

oppnås et høyt nivå for helsevern. Domstolen har også 

fastslått at nevnte bestemmelse i TEUV gir medlems-

statene mulighet til å begrense adgangen til å yte 

legehjelp og sykehustjenester dersom det av hensyn til 

folkehelsen er viktig å beholde behandlingskapasitet 

eller medisinsk kompetanse på det nasjonale territorium. 

13)  Det er klart at forpliktelsen til å refundere utgiftene til 

helsetjenester over landegrensene, bør begrenses til 

helsetjenester som medlemmet i trygdeordningen har 

krav på i henhold til lovgivningen i trygdemedlems-

staten. 

14)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på tjenester som 

primært har som formål å støtte mennesker som trenger 

hjelp til rutinemessige hverdagsoppgaver. Nærmere 

bestemt bør dette direktiv ikke få anvendelse på de 

langtidspleietjenester som er nødvendige for at personen 

som trenger pleie, skal kunne klare å leve et så rikt og 

uavhengig liv som mulig. Dette direktiv bør derfor ikke 

få anvendelse på for eksempel langtidspleietjenester 

som ytes av hjemmehjelpstjenester, i serviceboliger eller 

i eldre- og omsorgsboliger. 

15)  På grunn av de særlige omstendighetene bør tilgang til 

og tildeling av organer med henblikk på organtrans-

plantasjon falle utenfor virkeområdet for dette direktiv. 

16)  Når det gjelder refusjon av utgifter til helsetjenester 

over landegrensene, bør dette direktiv ikke bare omfatte 

situasjoner der pasienten mottar helsetjenester i en 

annen medlemsstat enn trygdemedlemsstaten, men også 

forskriving, utlevering og forsyning av legemidler og 

medisinsk utstyr der disse gis i forbindelse med en 

helsetjeneste. Definisjonen av helsetjenester over 

landegrensene bør dekke både situasjoner der en pasient 

kjøper slike legemidler og slikt medisinsk utstyr i en 

annen medlemsstat enn trygdemedlemsstaten, og 

situasjoner der pasienten kjøper slike legemidler og slikt 

medisinsk utstyr i en annen medlemsstat enn den der 

forskrivingen skjedde.  
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17)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes regler 

for salg av legemidler og medisinsk utstyr over 

Internett. 

18)  Dette direktiv bør ikke gi en person rett til innreise, 

opphold eller bosted i en medlemsstat i den hensikt å 

motta helsetjenester i denne staten. Dersom en persons 

opphold på en medlemsstats territorium ikke er i 

samsvar med denne medlemsstatens lovgivning om 

retten til innreise eller opphold på dens territorium, bør 

en slik person ikke anses som et medlem i trygde-

ordningen i samsvar med definisjonen i dette direktiv. 

Medlemsstater bør fortsatt kunne fastsette i sin 

nasjonale lovgivning hvem som anses som et medlem i 

trygdeordningen i henhold til deres lovgivning om 

offentlige helseordninger og trygdeytelser, så lenge 

pasientens rettigheter som fastsatt i dette direktiv, er 

sikret. 

19)  Når en pasient mottar helsetjenester over landegrensene, 

er det viktig at pasienten på forhånd vet hvilke regler 

som gjelder. Det er de regler som er fastsatt i 

lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten som bør få 

anvendelse, ettersom det er medlemsstatenes ansvar å 

organisere og yte helsetjenester og legehjelp i samsvar 

med artikkel 168 nr. 7 i TEUV. Dette bør hjelpe 

pasienten med å ta velbegrunnede valg og bidra til å 

hindre misoppfatninger og misforståelser. Det bør også 

føre til en høy grad av tillit mellom pasienten og 

helsetjenesteyteren. 

20)  For å hjelpe pasienter med å ta velbegrunnede valg når 

de ønsker å benytte helsetjenester i en annen medlems-

stat, bør behandlingsmedlemsstater sikre at pasienter fra 

andre medlemsstater på anmodning mottar relevante 

opplysninger om hvilke sikkerhets- og kvalitets-

standarder som gjelder på deres territorium, samt hvilke 

helsetjenesteytere som er underlagt disse standardene. 

Videre bør helsetjenesteytere på anmodning gi 

pasientene opplysninger om særlige aspekter ved 

helsetjenestene de yter og hvilke behandlingsalternativer 

som finnes. I den grad helsetjenesteytere allerede gir 

pasienter som er bosatt i behandlingsmedlemsstaten 

relevante opplysninger om disse særlige aspektene, bør 

dette direktiv ikke pålegge helsetjenesteytere å gi mer 

omfattende opplysninger til pasienter fra andre 

medlemsstater. Ingenting bør hindre behandlings-

medlemsstaten i også å pålegge andre aktører enn 

helsetjenesteyterne, for eksempel forsikringsgivere eller 

offentlige myndigheter, å gi opplysninger om særlige 

aspekter ved de helsetjenestene som tilbys, dersom dette 

er mer hensiktsmessig med hensyn til hvordan 

helsetjenestene er organisert. 

21)  Rådet har i sine konklusjoner anerkjent at det finnes et 

sett med felles verdier og prinsipper som deles i hele 

Unionen med hensyn til hvordan helsetjenestene 

imøtekommer behovene til den befolkning og de 

pasienter de tjener. De overordnede prinsippene om 

universalitet, tilgang til tjenester av høy kvalitet, 

rettferdighet og solidaritet er allment anerkjent i de ulike 

unionsinstitusjonenes arbeid. Medlemsstater bør derfor 

sikre at disse verdiene respekteres også med hensyn til 

pasienter og borgere fra andre medlemsstater og at alle 

pasienter behandles rettferdig på grunnlag av sine behov 

for helsetjenester og ikke på grunnlag av sin 

trygdemedlemsstat. Medlemsstater bør i den forbindelse 

respektere prinsippene om fri bevegelighet for personer 

i det indre marked, likebehandling bl.a. uansett 

nasjonalitet, og at eventuelle begrensninger i den frie 

bevegeligheten skal være nødvendige og rimelige. 

Ingenting i dette direktiv bør imidlertid pålegge 

helsetjenesteytere å godta planlagt behandling av 

pasienter fra andre medlemsstater eller å prioritere disse 

på bekostning av andre pasienter, for eksempel ved å 

øke ventetiden på behandling for andre pasienter. 

Tilstrømning av pasienter kan føre til at etterspørselen 

overskrider den kapasiteten en medlemsstat har med 

hensyn til en bestemt behandling. I slike unntakstilfeller 

bør medlemsstaten fortsatt ha mulighet til å avhjelpe 

situasjonen ut fra hensynet til folkehelsen, i samsvar 

med artikkel 52 og 62 i TEUV. Denne begrensningen 

bør imidlertid ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser 

i henhold til i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av 

trygdeordninger(1). 

22)  Det bør gjøres en systematisk og kontinuerlig innsats for 

å sikre at kvalitets- og sikkerhetsstandarder forbedres i 

tråd med Rådets konklusjoner, idet det tas hensyn til 

framskritt innenfor internasjonal legevitenskap, allment 

anerkjent god medisinsk praksis samt ny helseteknologi. 

23)  Det er viktig å sikre tydelige felles forpliktelser med 

hensyn til å skaffe til veie ordninger for å behandle 

skader som har oppstått i forbindelse med en 

helsetjeneste, for å hindre at manglende tiltro til disse 

ordningene blir en hindring for å ta i bruk helsetjenester 

over landegrensene. Ordninger for å behandle skader i 

behandlingsmedlemsstaten bør ikke berøre medlems-

statenes mulighet til å utvide dekningsområdet for sine 

nasjonale tjenester til å gjelde pasienter fra deres egen 

stat som ønsker å benytte helsetjenester i utlandet, 

dersom dette er mer hensiktsmessig for pasienten. 

24)  Medlemsstater bør sikre at ordninger for pasientvern og 

for bruk av rettsmidler dersom det skulle oppstå skade, 

er innført for helsetjenester som ytes på deres 

territorium, og at disse er hensiktsmessige med hensyn 

til risikoens art og omfang. Det er imidlertid opp til 

medlemsstaten å fastsette denne ordningens art og 

utforming.  

  

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 
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25)  Retten til vern av personopplysninger er en grunnleg-

gende rettighet anerkjent ved artikkel 8 i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

Overføring av personopplysninger om pasienters helse 

er nødvendig for å oppnå kontinuitet i helsetjenester 

over landegrensene. Slike personopplysninger bør 

kunne overføres fra en medlemsstat til en annen 

samtidig som personers grunnleggende rettigheter 

sikres. 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) fastsetter 

personers rett til å få tilgang til egne personopplysninger 

om helse, for eksempel opplysninger i deres 

pasientjournal som inneholder informasjon om f.eks. 

diagnose, undersøkelsesresultater, vurderinger av 

behandlende lege og eventuelle behandlinger eller 

inngrep. Disse bestemmelsene bør også få anvendelse 

på de helsetjenester over landegrensene som omfattes av 

dette direktiv. 

26)  Pasienters rett til, i sin egenskap av medlemmer i 

trygdeordningen, å få refundert utgifter gjennom den 

lovfestede trygdeordningen for helsetjenester som ytes i 

annen medlemsstat, er anerkjent av Domstolen i flere 

dommer. Domstolen har fastslått av bestemmelsene i 

traktaten om adgang til å yte tjenester omfatter den 

frihet mottakere av helsetjenester, herunder personer 

som trenger medisinsk behandling, har til å reise til en 

annen medlemsstat for å motta tjenesten der. Det samme 

bør gjelde mottakere av helsetjenester som ønsker å 

benytte helsetjenester i en annen medlemsstat på andre 

måter, for eksempel gjennom e-helsetjenester. 

27)  I samsvar med prinsippene som er fastsatt av 

Domstolen, og uten at den økonomiske balansen i 

medlemsstatenes helsetjenester og trygdeordninger 

settes i fare, bør det sikres større rettssikkerhet i 

forbindelse med refusjon av utgifter til helsetjenester for 

pasienter, helsepersonell, helsetjenesteytere og trygde-

institusjoner. 

28)  Dette direktiv bør ikke berøre rettighetene til et medlem 

i trygdeordningen i forbindelse med refusjon av utgifter 

til helsetjenester som av medisinske grunner blir 

nødvendige under et midlertidig opphold i en annen 

medlemsstat, i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004. 

I tillegg bør dette direktiv ikke berøre retten et medlem i 

trygdeordningen har til å få tillatelse til behandling  

i en annen medlemsstat, dersom vilkårene fastsatt i 

Unionens forordninger om samordning av trygde-

ordninger er oppfylt, særlig i forordning (EF) 

nr. 883/2004 eller rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 

14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på 

arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter 

innenfor Fellesskapet(2), som får anvendelse i henhold 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1231/2010 av 24. november 2010 om utvidelse av 

forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) 

nr. 987/2009 til å omfatte tredjestatsborgere som ikke 

allerede er omfattet av disse forordningene utelukkende 

på grunn av sin nasjonalitet(3) og rådsforordning (EF) 

nr. 859/2003 av 14. mai 2003 om utvidelse av 

bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 

forordning (EØF) nr. 574/72 til å omfatte tredjestats-

borgere som ikke allerede er omfattet av disse 

bestemmelsene utelukkende på grunn av sin 

nasjonalitet(4). 

29)  Det bør kreves at også pasienter som ønsker å benytte 

helsetjenester i en annen medlemsstat i andre tilfeller 

enn dem som er fastsatt i forordning (EF) nr. 883/2004, 

bør kunne dra fordel av prinsippene om fri bevegelighet 

for pasienter og tjenester og fritt varebytte i samsvar 

med TEUV og dette direktiv. Pasienter bør sikres 

refusjon av utgiftene til disse helsetjenestene på minst 

samme nivå som om de hadde mottatt dem i trygde-

medlemsstaten. Dette bør være fullt forenlig med det 

ansvar medlemsstatene har for å fastsette i hvilket 

omfang deres borgere skal være dekket i tilfelle sykdom 

og hindre betydelige konsekvenser for finansieringen av 

de nasjonale helsetjenestene. 

30)  For pasienter bør det derfor være sammenheng mellom 

disse to ordningene; det er enten dette direktiv eller 

Unionens forordninger om samordning av trygde-

ordninger som får anvendelse. 

31)  Pasienter skal ikke fratas de fordelaktige rettigheter som 

garanteres i Unionens forordninger om samordning av 

trygdeordninger dersom vilkårene oppfylles. Enhver 

pasient som anmoder om tillatelse til å motta en 

behandling som er relevant for vedkommendes tilstand, 

i en annen medlemsstat, bør alltid få denne tillatelsen på 

de vilkår som er fastsatt i Unionens forordninger, når 

den aktuelle behandling er blant de ytelser som er 

fastsatt i lovgivningen i medlemsstaten der pasienten er 

bosatt, og dersom pasienten ikke kan gis slik behandling 

innen en frist som er medisinsk forsvarlig, idet det tas 

hensyn til pasientens nåværende helsetilstand og 

tilstandens sannsynlige forløp. Dersom en pasient i 

stedet uttrykkelig anmoder om å søke behandling i 

henhold til dette direktiv, bør imidlertid ytelsene som 

faller inn under refusjonsordningen, begrenses til dem 

som gjelder i henhold til dette direktiv. Dersom 

pasienten har rett til helsetjenester over landegrensene i 

henhold til både dette direktiv og forordning 

nr. 883/2004, og anvendelsen av nevnte forordning er 

mer fordelaktig for pasienten, bør trygdemedlemsstaten 

gjøre pasienten oppmerksom på dette.  

  

(3) EUT L 344 av 29.12.2010, s. 1. 

(4) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 1. 
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32)  Pasienter bør ikke under noen omstendigheter ha 

økonomisk fordel av å benytte helsetjenesten som ytes i 

en annen medlemsstat, og refusjonen av utgifter bør 

derfor begrenses til å gjelde de faktiske utgiftene til den 

mottatte helsetjenesten. 

33)  Dette direktiv har ikke som mål å skape noen rett til 

refusjon av utgifter til helsetjenester som ytes i en annen 

medlemsstat, dersom slike helsetjenester ikke er blant 

de ytelser som er fastsatt i lovgivningen i trygde-

medlemsstaten til medlemmet i trygdeordningen. Dette 

direktiv bør heller ikke hindre medlemsstatene i å utvide 

sine ordninger for naturalytelser til å gjelde helse-

tjenester som ytes i en annen medlemsstat. Dette 

direktiv bør anerkjenne at medlemsstatene fritt kan 

organisere sine helsetjenester og trygdeordninger på en 

slik måte at retten til behandling fastsettes på regionalt 

eller lokalt plan. 

34)  Trygdemedlemsstater bør gi pasienter rett til å motta 

minst de samme ytelser i en annen medlemsstat som de 

ytelser som tilbys i henhold til lovgivningen i trygde-

medlemsstaten. Dersom listen over ytelser ikke angir 

nøyaktig hvilken behandlingsmetode som anvendes, 

men angir behandlingstyper, bør trygdemedlemsstaten 

ikke nekte å gi forhåndstillatelse eller refusjon på det 

grunnlag at behandlingsmetoden ikke er tilgjengelig  

på dens territorium, men bør vurdere om den ønskede 

eller mottatte behandling over landegrensene tilhører  

de ytelser som er fastsatt i dens lovgivning. At 

forpliktelsen til å refundere helsetjenester over 

landegrensene i samsvar med dette direktiv er begrenset 

til helsetjenester som er blant de ytelser pasienten har 

rett til i trygdemedlemsstaten, utelukker ikke at 

medlemsstater kan refundere utgifter til helsetjenester 

over landegrensene utover disse grensene. 

Medlemsstatene står fritt for eksempel til å refundere 

ytterligere utgifter, som oppholds- og reiseutgifter, eller 

ytterligere utgifter som påløper for funksjonshemmede 

personer, selv når disse utgiftene ikke refunderes i 

forbindelse med helsetjenester på deres territorium. 

35)  I dette direktiv bør det verken fastsettes overføring av 

trygderettigheter mellom medlemsstater eller annen 

samordning av trygdeordninger. Bestemmelsene om 

forhåndstillatelse og refusjon for helsetjenester som ytes 

i en annen medlemsstat, bør bare ha som mål å 

muliggjøre adgang til å yte helsetjenester til pasienter 

samt fjerne uberettigede hindringer for denne grunnleg-

gende friheten i pasientens trygdemedlemsstat. Dette 

direktiv bør derfor fullt ut respektere forskjellene 

mellom de ulike nasjonale helsetjenester og medlems-

statenes ansvar for å organisere og yte helsetjenester og 

legehjelp. 

36)  I dette direktiv bør det fastsettes at en pasient har rett til 

å motta ethvert legemiddel som er tillatt markedsført i 

behandlingsmedlemsstaten, selv om legemiddelet ikke 

er tillatt markedsført i trygdemedlemsstaten, ettersom 

det er nødvendig for å få effektiv behandling i en annen 

medlemsstat. Trygdemedlemsstaten bør ikke være 

forpliktet til å gi et medlem i trygdeordningen refusjon 

for et legemiddel som er forskrevet i behandlings-

medlemsstaten, dersom dette legemiddelet ikke er blant 

de ytelser medlemmet i trygdeordningen har rett til i 

henhold til den lovfestede trygdeordningen eller den 

nasjonale helsetjenesten i trygdemedlemsstaten. 

37)  Medlemsstater kan beholde allmenne vilkår, kriterier for 

rett til behandling samt lovgivningsmessige og admini-

strative formaliteter rundt mottak av helsetjenester og 

refusjon av utgifter til helsetjenester, for eksempel 

kravet om å oppsøke en allmennpraktiserende lege før 

en spesialist eller før behandling på sykehus, noe som 

også gjelder pasienter som ønsker å benytte 

helsetjenester i en annen medlemsstat, forutsatt at slike 

vilkår er nødvendige, står i forhold til målet og ikke er 

vilkårlige eller innebærer forskjellsbehandling. Dette 

kan omfatte en vurdering foretatt av helsepersonell eller 

personale innenfor helseforvaltningen som yter tjenester 

for den lovfestede trygdeordningen eller den nasjonale 

helsetjenesten i trygdemedlemsstaten, for eksempel en 

allmennpraktiker eller en lege innenfor primærhelse-

tjenesten som pasienten er registrert hos, dersom dette er 

nødvendig for å fastsette den enkelte pasients rett til 

helsetjenester. Det bør derfor kreves at disse allmenne 

vilkårene, kriteriene og formalitetene anvendes på en 

objektiv og åpen måte som ikke innebærer forskjells-

behandling, at de bør gjøres kjent på forhånd og primært 

bygge på medisinske hensyn, at de ikke bør innebære en 

ytterligere byrde for pasienter som ønsker å benytte 

helsetjenester i en annen medlemsstat i forhold til 

pasienter som behandles i sin trygdemedlemsstat, samt 

at beslutninger bør tas så raskt som mulig. Dette bør 

ikke berøre medlemsstatenes rett til å fastsette kriterier 

eller vilkår for forhåndstillatelse for pasienter som 

ønsker å benytte helsetjenester i sin trygdemedlemsstat. 

38)  På grunnlag av Domstolens rettspraksis utgjør krav om 

forhåndstillatelse i forbindelse med refusjon fra den 

lovfestede trygdeordningen eller den nasjonale 

helsetjenesten av utgifter til helsetjenester som ytes i en 

annen medlemsstat, en begrensning i den frie 

bevegelighet for tjenester. Som hovedregel bør 

trygdemedlemsstaten derfor ikke kreve forhånds-

tillatelse i forbindelse med refusjon av utgifter til 

helsetjenester som ytes i en annen medlemsstat, dersom 

utgiftene til disse tjenestene, dersom de hadde blitt ytt 

på dens territorium, ville ha blitt dekket av den 

lovfestede trygdeordningen eller den nasjonale 

helsetjenesten. 

39)  Pasientstrømmen mellom medlemsstatene er begrenset 

og forventes å forbli begrenset, ettersom et klart flertall 

av pasientene i Unionen mottar helsetjenester i sin 

hjemstat og foretrekker dette. Pasienter kan imidlertid i 
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noen tilfeller ønske å benytte noen former for 

helsetjeneste i en annen medlemsstat. Eksempler på 

dette er spesialisthelsetjenester eller helsetjenester som 

ytes i grenseområder der nærmeste egnede behand-

lingssted befinner seg på den andre siden av grensen. 

Videre ønsker noen pasienter å bli behandlet i utlandet 

for å være i nærheten av familiemedlemmer som er 

bosatt i en annen medlemsstat, eller for å ha tilgang til 

en annen behandlingsmetode enn den som tilbys i 

trygdemedlemsstaten, eller fordi de mener at de vil 

motta helsetjenester av bedre kvalitet i en annen 

medlemsstat. 

40)  I henhold til Domstolens faste rettspraksis kan 

medlemsstater kreve forhåndstillatelse i forbindelse med 

refusjon fra den nasjonale ordningen for utgifter til 

behandling på sykehus i en annen medlemsstat. 

Domstolen har vurdert det slik at dette kravet er både 

nødvendig og rimelig, ettersom antall sykehus, deres 

geografiske fordeling, måten de skal organiseres på, 

hvilket utstyr de skal ha samt hvilken type medisinske 

tjenester de skal yte, må kunne planlegges for å dekke 

ulike behov. Domstolen anser at slik planlegging har 

som formål å sikre tilstrekkelig og varig tilgang til et 

balansert utvalg av sykehusbehandlinger av høy kvalitet 

i den berørte medlemsstaten. I tillegg bidrar plan-

leggingen til å kontrollere utgifter og til å hindre, i den 

grad det er mulig, sløsing med økonomiske, tekniske og 

menneskelige ressurser. Ifølge Domstolen vil en slik 

sløsing være til stor skade, ettersom det er allment 

anerkjent at sykehussektoren innebærer betydelige 

kostnader og må imøtekomme stadig økende behov, 

samtidig som de økonomiske ressursene som stilles til 

rådighet for helsetjenester, ikke er ubegrensede, uansett 

hvilken form for finansiering som anvendes. 

41)  Samme resonnement gjelder for helsetjenester som ikke 

ytes på et sykehus, men som er underlagt samme 

planleggingsbehov i behandlingsmedlemsstaten. Dette 

kan være helsetjenester som krever planlegging fordi det 

brukes høyt spesialisert og kostnadskrevende medisinsk 

infrastruktur eller medisinsk utstyr. I lys av den 

teknologiske utvikling, utviklingen av nye behand-

lingsmetoder og medlemsstatenes ulike retningslinjer 

for sykehusenes rolle i deres helsetjeneste, er spørsmålet 

om hvorvidt denne typen helsetjeneste ytes på sykehus 

eller poliklinisk ikke avgjørende for beslutningen om 

hvorvidt planlegging er nødvendig. 

42)  Ettersom medlemsstatene har ansvaret for å fastsette 

regler for forvaltning, krav, kvalitets- og sikkerhets-

standarder samt organisering og yting av helsetjenester, 

og behovet for planlegging varierer fra medlemsstat til 

medlemsstat, bør det derfor være opp til medlemsstatene 

å avgjøre om det er behov for å innføre en ordning med 

forhåndstillatelse, og i så fall å kartlegge hvilke 

helsetjenester som krever forhåndstillatelse innenfor 

rammen av deres ordning, i samsvar med kriteriene i 

dette direktiv og i lys av Domstolens rettspraksis. 

Opplysninger om disse helsetjenestene bør gjøres 

offentlig tilgjengelig på forhånd. 

43)  Kriteriene for tildeling av forhåndstillatelse bør 

begrunnes ut fra tvingende allmenne hensyn som kan 

berettige en begrensning i den frie bevegelighet for 

helsetjenester, for eksempel krav til planlegging i 

forbindelse med målet om å sikre tilstrekkelig og varig 

tilgang til et balansert utvalg av behandlinger av høy 

kvalitet i den berørte medlemsstaten eller i forbindelse 

med ønsket om å kontrollere kostnader og å unngå, så 

langt det er mulig, enhver sløsing med økonomiske, 

tekniske og menneskelige ressurser. Domstolen har 

identifisert flere mulige hensyn: risikoen for alvorlig 

undergraving av en trygdeordnings økonomiske balanse, 

målet om å opprettholde, av hensyn til folkehelsen, en 

balansert helse- og sykehustjeneste som er åpen for alle, 

samt målet om å beholde behandlingskapasitet eller 

medisinsk kompetanse på nasjonalt territorium, noe som 

er av avgjørende betydning for folkehelsen samt for 

befolkningens overlevelse. Ved forvaltning av en 

ordning med forhåndstillatelse er det også viktig å ta 

hensyn til det allmenne prinsipp om å sikre pasientens 

sikkerhet i en sektor som er kjent for sin asymmetriske 

informasjon. Omvendt kan et avslag på søknad om 

forhåndstillatelse ikke begrunnes med at det er 

ventelister på nasjonalt territorium med henblikk på 

planlegging og forvaltning av tilbudet om 

sykehusbehandling på grunnlag av forhåndsbestemte 

allmenne kliniske prioriteringer, uten at det foretas en 

objektiv medisinsk vurdering. 

44)  I henhold til Domstolens rettspraksis bør kriteriene for å 

gi eller avslå forhåndstillatelse begrenses til det som er 

nødvendig og rimelig i lys av tvingende allmenne 

hensyn. Det bør bemerkes at den virkning 

pasientmobilitet har på nasjonale helsetjenester kan 

variere mellom medlemsstatene eller mellom ulike 

regioner i en medlemsstat, avhengig av forhold som 

geografi, språkbarrierer, lokalisering av sykehus i 

grenseområder eller befolkningens og helsebudsjettets 

størrelse. Det bør derfor være opp til medlemsstatene  

å fastsette kriterier for å avslå forhåndstillatelse som er 

nødvendige og rimelige i denne bestemte sammen-

hengen, idet det tas hensyn til hvilke helsetjenester som 

omfattes av ordningen med forhåndstillatelse, ettersom 

visse høyt spesialiserte behandlinger lettere enn andre 

påvirkes av selv en begrenset pasientstrøm. Medle-

msstatene bør derfor kunne fastsette ulike kriterier for 

ulike regioner eller andre relevante forvaltningsnivåer 

for organisering av helsetjenester, eller til og med for 

ulike behandlinger, så lenge ordningen er oversiktlig og 

lett tilgjengelig og kriteriene gjøres offentlig tilgjen-

gelige på forhånd.  
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45)  Dersom en pasient har rett til en helsetjeneste, og denne 

helsetjenesten ikke kan ytes innen en frist som er 

medisinsk forsvarlig, bør trygdemedlemsstaten i 

prinsippet være forpliktet til å gi forhåndstillatelse. 

Under visse omstendigheter kan imidlertid helsetje-

nester over landegrensene utsette pasienten eller 

allmennheten for en risiko som veier tyngre enn 

pasientens ønske om å benytte helsetjenester over 

landegrensene. I slike tilfeller bør trygdemedlemsstaten 

kunne avslå anmodningen om forhåndstillatelse, og 

trygdemedlemsstaten bør i så fall underrette pasienten 

om alternative løsninger. 

46)  Dersom en medlemsstat beslutter å innføre en ordning 

med forhåndstillatelse i forbindelse med refusjon av 

utgifter til sykehusbehandling eller spesialisthelse-

tjenester som ytes i en annen medlemsstat i samsvar 

med bestemmelsene i dette direktiv, bør utgiftene til 

slike tjenester i en annen medlemsstat også refunderes 

av trygdemedlemsstaten opp til det utgiftsnivå som ville 

blitt refundert dersom den samme helsetjenesten hadde 

blitt ytt i trygdemedlemsstaten, uten å overskride de 

faktiske utgiftene til den mottatte helsetjenesten. 

Dersom vilkårene fastsatt i forordning (EØF) 

nr. 1408/71 eller forordning (EF) nr. 883/2004 er 

oppfylt, bør imidlertid tillatelsen gis og ytelsene gis i 

samsvar med forordning (EF) nr. 883/2004, med mindre 

pasienten anmoder om noe annet. Dette bør særlig 

gjelde i tilfeller der tillatelsen er gitt etter en 

administrativ eller rettslig prøving av søknaden, og den 

berørte person har mottatt behandlingen i en annen 

medlemsstat. I så fall får artikkel 7 og 8 i dette direktiv 

ikke anvendelse. Dette er i tråd med Domstolens 

rettspraksis, der det er fastslått at pasienter som har fått 

avslag på en søknad om forhåndstillatelse, og avslaget 

senere har vist seg å være uberettiget, er berettiget til 

full refusjon av utgifter til behandling i en annen 

medlemsstat i samsvar med bestemmelsene i behand-

lingsmedlemsstatens lovgivning. 

47)  Medlemsstatenes framgangsmåter for helsetjenester 

over landegrensene bør garantere pasientene objek-

tivitet, likebehandling og åpenhet slik at det sikres at de 

nasjonale myndigheters beslutninger tas til rett tid 

samtidig som det tas behørig hensyn til både disse 

allmenne prinsippene og de individuelle forhold i hvert 

tilfelle. Dette bør også gjelde den faktiske refusjonen av 

utgifter til helsetjenester som påløper i en annen 

medlemsstat etter at pasienten har mottatt behandling. 

Det er hensiktsmessig at pasienter under normale 

omstendigheter har rett til å få beslutninger om 

helsetjenester over landegrensene innen en rimelig frist. 

Denne fristen bør imidlertid reduseres dersom behand-

lingen haster. 

48)  Relevante opplysninger om alle viktige aspekter ved 

helsetjenester over landegrensene er nødvendige for at 

pasienten skal være i stand til å utøve sin rett til 

helsetjenester over landegrensene i praksis. For 

helsetjenester over landegrensene er en måte å gi slike 

opplysninger på å innføre nasjonale kontaktpunkter 

innenfor hver medlemsstat. Opplysninger som det er 

obligatorisk å gi pasientene, bør angis særskilt. De 

nasjonale kontaktpunktene kan imidlertid gi ytterligere 

opplysninger frivillig, også med støtte fra Kommi-

sjonen. De nasjonale kontaktpunktene bør gi pasientene 

opplysninger på et av de offisielle språkene i 

medlemsstaten der kontaktpunktene befinner seg. 

Opplysningene kan også gis på andre språk. 

49)  Medlemsstatene bør fastsette de nasjonale kontakt-

punktenes form og antall. Slike nasjonale kontakt-

punkter kan også inngå i eller bygge på virksomhet i 

nåværende opplysningssentre, forutsatt at det klart 

framgår at de også er nasjonale kontaktpunkter for 

helsetjenester over landegrensene. Nasjonale kontakt-

punkter bør innføres på en effektiv og åpen måte, og de 

bør kunne rådføre seg med pasientorganisasjoner, 

forsikringsgivere innenfor helsetjenester og helsetje-

nesteytere. De nasjonale kontaktpunktene bør ha  

egnede ressurser for å kunne gi opplysninger om de 

viktigste aspektene ved helsetjenester over landegren-

sene. Kommisjonen bør sammen med medlemsstatene 

medvirke til å lette samarbeidet om nasjonale 

kontaktpunkter for helsetjenester over landegrensene, 

herunder gjøre relevante opplysninger tilgjengelig på 

unionsplan. Opprettelsen av nasjonale kontaktpunkter 

bør ikke hindre medlemsstatene i å innføre andre 

tilknyttede kontaktpunkter på regionalt eller lokalt plan 

som gjenspeiler den særlige organiseringen av deres 

helsetjenester. 

50)  Medlemsstater bør lette samarbeidet mellom helsetje-

nesteytere, kjøpere og reguleringsmyndigheter i ulike 

medlemsstater på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan 

for å sikre trygge og effektive helsetjenester av høy 

kvalitet over landegrensene. Dette kan være av særlig 

interesse i grenseområder, der tjenester over landegren-

sene kan være den mest effektive måten å organisere 

helsetjenester på for lokalbefolkningen, men der yting 

av slike tjenester på varig grunnlag krever samarbeid 

mellom helsetjenestene i ulike medlemsstater. Et slikt 

samarbeid kan omfatte felles planlegging, gjensidig 

anerkjennelse eller tilpasning av framgangsmåter eller 

standarder, samvirkingsevne mellom de ulike nasjonale 

informasjons- og kommunikasjonsteknologisystemene 

(heretter kalt «IKT»), praktiske ordninger for å sikre 

kontinuitet i behandlingen eller praktiske løsninger som 

gjør det lettere for helsepersonell å yte helsetjenester 

over landegrensene på midlertidig eller tidvis grunnlag. 

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner(1) bør fri tjenesteyting av 

midlertidig eller tidvis art i en annen medlemsstat, 

herunder tjenester som ytes av helsepersonell, ikke 

  

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 
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begrenses av årsaker knyttet til yrkeskvalifikasjoner, 

med forbehold for særlige bestemmelser i unionsretten. 

Dette direktiv bør ikke berøre direktiv 2005/36/EF. 

51)  Kommisjonen bør oppfordre til samarbeid mellom 

medlemsstatene på de områder som er fastsatt i kapittel 

IV i dette direktiv, og kan, i samsvar med artikkel 168 

nr. 2 i TEUV, i nær kontakt med medlemsstatene ta 

ethvert nødvendig initiativ for å lette og fremme et slikt 

samarbeid. I denne sammenheng bør Kommisjonen 

oppfordre til samarbeid om yting av helsetjenester over 

landegrensene på regionalt og lokalt plan, særlig ved å 

påvise større hindringer i samarbeidet mellom helsetje-

nesteytere i grenseområder, og ved å gi anbefalinger og 

formidle opplysninger om beste praksis om hvordan 

disse hindringene kan overvinnes. 

52)  Trygdemedlemsstaten kan ha behov for å motta 

bekreftelse på at helsetjenester over landegrensene vil 

bli eller har blitt ytt av helsepersonell som praktiserer på 

lovlig måte. Det bør derfor sikres at opplysninger om 

retten til å praktisere som inngår i de nasjonale eller 

lokale registrene over helsepersonell, dersom disse er 

opprettet i behandlingsmedlemsstaten, på anmodning 

kan gjøres tilgjengelige for myndighetene i trygde-

medlemsstaten. 

53)  Dersom legemidler er godkjent i en medlemsstat og er 

forskrevet i denne medlemsstaten av lovregulert 

helsepersonell, som fastsatt i direktiv 2005/36/EF, til en 

bestemt navngitt pasient, bør det i prinsippet være mulig 

å anerkjenne slike resepter medisinsk og utlevere 

legemidlene i en annen medlemsstat der legemidlene er 

godkjent. Fjerning av lovgivningsmessige og admini-

strative begrensninger for en slik anerkjennelse bør ikke 

berøre kravet om at pasientens behandlende lege eller 

farmasøyt godkjenner resepten i hvert enkelt tilfelle, 

dersom dette er berettiget av hensyn til vern av 

menneskers helse og er nødvendig og står i forhold til 

dette mål. Anerkjennelsen av resepter fra andre 

medlemsstater bør ikke påvirke yrkesmessige eller 

etiske plikter som krever at farmasøyter pålegges å 

nekte å utlevere det forskrevne legemiddelet. Slik 

medisinsk anerkjennelse bør heller ikke berøre trygde-

medlemsstatens beslutning om å la slike legemidler 

inngå i ytelsene som dekkes av trygdeordningen. Det 

bør videre bemerkes at refusjon for legemidler ikke er 

underlagt reglene om gjensidig anerkjennelse av 

resepter, men omfattes av de allmenne reglene for 

refusjon av helsetjenester over landegrensene i kapittel 

III i dette direktiv. Det bør være enklere å gjennomføre 

prinsippet om anerkjennelse dersom det vedtas tiltak for 

å ivareta pasientens sikkerhet og for å forebygge 

misbruk eller forveksling av legemidler. Disse tiltakene 

bør omfatte en ikke-uttømmende liste over elementer 

som skal inngå i reseptene. Medlemsstatene bør ikke 

hindres i å ha med flere elementer i reseptene, så lenge 

dette ikke hindrer resepter fra andre medlemsstater som 

inneholder den felles listen over elementer, i å bli 

anerkjent. Anerkjennelsen av resepter bør også gjelde 

medisinsk utstyr som lovlig er brakt i omsetning i 

medlemsstaten der utstyret vil bli utlevert. 

54)  Kommisjonen bør støtte den fortsatte utviklingen av 

europeiske referansenettverk mellom helsetjenesteytere 

og kompetansesentre i medlemsstatene. Europeiske 

referansenettverk kan bedre tilgangen til diagnoser og 

ytingen av helsetjenester av høy kvalitet til pasienter 

som har tilstander som krever en særlig konsentrasjon 

av ressurser eller ekspertise og kan også være 

samlingspunkter for legeutdanning og medisinsk 

forskning samt spredning og vurdering av opplysninger, 

særlig i forbindelse med sjeldne sykdommer. Dette 

direktiv bør derfor stimulere medlemsstater til å styrke 

den fortsatte utviklingen av europeiske referansenett-

verk. Europeiske referansenettverk bygger på medle-

mmenes frivillige deltaking, men Kommisjonen bør 

utvikle kriterier og vilkår som nettverkene må oppfylle 

for å kunne motta støtte fra Kommisjonen. 

55)  Sjeldne sykdommer er sykdommer som rammer høyst 

fem mennesker per 10 000, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 141/2000 

av 16. desember 1999 om legemidler mot sjeldne 

sykdommer(1), og de er alle alvorlige, kroniske og ofte 

livstruende. Noen pasienter som er rammet av en sjelden 

sykdom, har vanskelig for å få en diagnose og 

behandling som kan øke livskvaliteten og deres 

forventede levealder; disse vanskelighetene er også 

anerkjent i rådsrekommandasjonen av 8. juni 2009 om 

tiltak på området sjeldne sykdommer(2). 

56)  Den teknologiske utvikling innenfor helsetjenesteyting 

over landegrensene gjennom bruk av IKT kan føre til 

uklarhet når det gjelder medlemsstatenes utøvelse av 

tilsynsansvar, og kan hindre den frie bevegeligheten for 

helsetjenester og føre til økt helserisiko. Det benyttes 

svært ulike og inkompatible formater og standarder ved 

bruk av IKT ved yting av helsetjenester i Unionen, noe 

som skaper hindringer for denne typen helsetje-

nesteyting over landegrensene og kan innebære 

helserisiko. Det er derfor nødvendig at medlemsstatene 

etterstreber samvirkingsevne mellom IKT-systemene. 

Bruken av IKT-systemer for helsetjenester er imidlertid 

utelukkende et nasjonalt ansvar. Dette direktiv bør 

anerkjenne betydningen av arbeidet med samvirkings-

evne, og respektere en fordeling av myndighet gjennom 

å fastsette at Kommisjonen og medlemsstatene skal 

samarbeide for å utvikle tiltak som ikke er juridisk 

bindende, men som tilbyr medlemsstatene ytterligere 

verktøyer for å fremme større samvirkingsevne mellom 

  

(1) EFT L 18 av 22.1.2000, s. 1. 

(2) EUT C 151 av 3.7.2009, s. 7. 
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IKT-systemer i helsetjenesten og for å støtte pasienters 

tilgang til e-helseprogrammer når medlemsstatene 

velger å innføre slike. 

57)  Samvirkingsevnen mellom e-helseløsninger bør sikres, 

idet det tas hensyn til de nasjonale regler for yting av 

helsetjenester som er vedtatt for å verne pasienten, 

herunder lovgivning om apotektjenester på Internett, 

særlig nasjonale forbud mot reseptpliktige legemidler på 

postordre, under forutsetning av at de er forenlige med 

Domstolens rettspraksis og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern 

ved fjernsalgsavtaler(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse 

rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, 

særlig elektronisk handel, i det indre marked(2). 

58)  Den stadige utviklingen innenfor medisinsk vitenskap 

og helseteknologi gir både muligheter og utfordringer 

for helsetjenestene i medlemsstatene. Samarbeid om 

vurdering av ny helseteknologi kan gagne 

medlemsstater ved at de får stordriftsfordeler og unngår 

dobbeltarbeid, og gi et bedre vitenskapelig grunnlag for 

optimal bruk av ny teknologi for å sikre trygge og 

effektive helsetjenester av høy kvalitet. Et slikt 

samarbeid krever langsiktige strukturer som involverer 

alle relevante myndigheter i medlemsstatene, og bygger 

på eksisterende forsøksprosjekter og samråd med en 

rekke berørte parter. Dette direktiv bør derfor danne 

grunnlag for fortsatt støtte fra Unionen til et slikt 

samarbeid. 

59)  I samsvar med artikkel 291 i TEUV skal regler og 

allmenne prinsipper for medlemsstatenes kontroll av 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet fastsettes på forhånd ved en forordning som 

vedtas etter den ordinære regelverksprosessen. I påvente 

av at nevnte nye forordning vedtas får rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(3) fortsatt 

anvendelse, med unntak av framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll, som ikke lenger får 

anvendelse. 

60)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV med 

hensyn til tiltak for å unnta visse kategorier legemidler 

eller medisinsk utstyr fra anerkjennelse av resepter, som 

fastsatt i dette direktiv. For å bestemme hvilke 

referansenettverk som bør dra nytte av støtte fra 

  

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19. 

(2) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

Kommisjonen, bør Kommisjonen også gis myndighet til 

å vedta delegerte rettsakter med hensyn til de kriterier 

og vilkår som europeiske referansenettverk må oppfylle. 

61)  Det er særlig viktig at Kommisjonen, når den har fått 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV, holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

62)  I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(4) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

63)  EUs datatilsynsmann har også avgitt uttalelse om 

forslaget til dette direktiv(5). 

64)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å fastsette 

regler for å lette tilgangen til trygge helsetjenester av 

høy kvalitet over landegrensene i Unionen, ikke kan nås 

i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av direktivets omfang og virkninger 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 dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Dette direktiv fastsetter regler for å lette tilgangen til 

trygge helsetjenester av høy kvalitet over landegrensene og 

fremmer samarbeid om helsetjenester mellom medlemsstatene, 

idet det fullt ut respekterer nasjonal myndighet med hensyn til 

organisering og yting av helsetjenester. Dette direktiv har også 

som mål å klargjøre forholdet til nåværende ramme for 

samordning av trygdeordninger, forordning (EF) nr. 883/2004, 

med hensyn til anvendelse av pasientrettigheter.  

  

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

(5) EUT C 128 av 6.6.2009, s. 20. 
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2.  Dette direktiv får anvendelse på de helsetjenester som 

tilbys pasientene, uansett hvordan de organiseres, ytes eller 

finansieres. 

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  langtidspleietjenester der formålet er å støtte mennesker 

som trenger hjelp til rutinemessige hverdagsoppgaver, 

b)  tildeling av og tilgang til organer med henblikk på organ-

transplantasjon, 

c)  med unntak av kapittel IV, offentlige vaksinasjons-

programmer mot smittsomme sykdommer som utelukkende 

er rettet mot å verne helsen hos befolkningen på en 

medlemsstats territorium, og som er underlagt særlige 

planleggings- og gjennomføringstiltak. 

4.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes lover og 

forskrifter om organisering og finansiering av helsetjenester i 

situasjoner som ikke gjelder helsetjenester over landegrensene. 

Særlig er det ingenting i dette direktiv som pålegger en 

medlemsstat å refundere utgifter til helsetjenester som ytes av 

helsetjenesteytere som er etablert på dens eget territorium, 

dersom disse helsetjenesteyterne ikke er en del av trygde-

ordningen eller de offentlige helsetjenestene i denne 

medlemsstat. 

Artikkel 2 

Forholdet til andre unionsbestemmelser 

Dette direktiv får anvendelse med forbehold for  

a)  rådsdirektiv 89/105/EØF av 21. desember 1988 om innsyn i 

prisbestemmelsene for legemidler til mennesker og slike 

legemidlers opptak i de nasjonale syketrygdordninger(1), 

b)  rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr(2), rådsdirektiv 93/42/EØF av  

14. juni 1993 om medisinsk utstyr(3) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk(4). 

c)  direktiv 95/46/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av person-

opplysninger og personvern i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon(5), 

d)  europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av  

16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbin-

delse med tjenesteyting(6), 

e)  direktiv 2000/31/EF, 

  

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 8. 

(2) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(3) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(4) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(5) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(6) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1. 

f)  rådsdirektiv 2000/43/EF av 29. juni 2000 om gjennom-

føring av prinsippet om likebehandling uansett rase eller 

etnisk opprinnelse(7), 

g)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av  

4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 

forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved 

gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for 

mennesker(8), 

h)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(9), 

i)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av  

27. januar 2003 om fastsettelse av standarder for kvaliteten 

og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, 

oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter 

fra mennesker(10), 

j)  forordning (EF) nr. 859/2003, 

k)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF av  

31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet og 

sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler 

fra mennesker(11), 

l)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 

31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i 

Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler 

for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av 

et europeisk legemiddelkontor(12). 

m)  forordning (EF) nr. 883/2004 og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004 om samordning av 

trygdeordninger(13), 

n)  direktiv 2005/36/EF, 

o)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1082/2006 av 

5. juli 2006 om opprettelse av en europeisk gruppe for 

territorialt samarbeid (EGTS)(14),  

  

(7) EFT L 180 av 19.7.2000, s. 22. 

(8) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34. 

(9) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(10) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30. 

(11) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 

(12) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

(13) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(14) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 19. 
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p)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 av 

16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker over 

folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), 

q)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 

17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på 

avtaleforpliktelser (Roma I)(2), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 864/2007 av 11. juni 2007 om 

hvilken lovgivning som får anvendelse på forpliktelser 

utenfor avtaleforhold (Roma II)(3) og andre unionsregler for 

internasjonal privatrett, særlig domsmyndighet og gjeldende 

lovgivning, 

r)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/53/EU av  

7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for 

menneskeorganer beregnet på transplantasjon(4), 

s)  forordning (EU) nr. 1231/2010. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «helsetjenester» helsetjenester som ytes av helsepersonell 

til pasienter for å vurdere, bevare eller gjenopprette deres 

helsetilstand, herunder forskriving, utlevering og forsyning 

av legemidler og medisinsk utstyr. 

b) «medlem i trygdeordningen»: 

i)  personer, herunder familiemedlemmer og deres 

etterlatte, som omfattes av artikkel 2 i forordning (EF) 

nr. 883/2004 og som er medlem i trygdeordningen i 

henhold til artikkel 1 bokstav c) i nevnte forordning, og  

ii)  borgere i en tredjestat som omfattes av forordning (EF) 

nr. 859/2003 eller forordning (EU) nr. 1231/2010, eller 

som oppfyller vilkårene i trygdemedlemsstatens 

lovgivning for rett til ytelser, 

c) «trygdemedlemsstat»: 

i) for personer nevnt i bokstav b) i); medlemsstaten som 

har myndighet til å gi medlemmet i trygdeordningen en 

forhåndstillatelse til å motta hensiktsmessig behandling 

utenfor bostedsstaten, i henhold til forordning (EF) 

nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, 

  

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6. 

(3) EUT L 199 av 31.7.2007, s. 40. 

(4) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 14. 

ii) for personer nevnt i bokstav b) ii); medlemsstaten som 

har myndighet til å gi medlemmet i trygdeordningen en 

forhåndstillatelse til å motta hensiktsmessig behandling 

i en annen medlemsstat, i henhold til forordning (EF) 

nr. 859/2003 eller forordning (EU) nr. 1231/2010. 

Dersom ingen medlemsstat har myndighet i henhold til 

disse forordningene, skal trygdemedlemsstaten være den 

medlemsstat der personen er medlem i trygdeordningen 

eller har rett til ytelser ved sykdom i henhold til nevnte 

medlemsstats lovgivning, 

d) «behandlingsmedlemsstat» medlemsstaten på hvis 

territorium helsetjenesten faktisk ytes til pasienten. Ved 

telemedisin anses en helsetjeneste å være ytt i medle-

msstaten der helsetjenesteyteren er etablert, 

e) «helsetjenester over landegrensene» helsetjenester som ytes 

eller forskrives i en annen medlemsstat enn trygdemedle-

msstaten, 

f) «helsepersonell» lege, sykepleier med ansvar for alminnelig 

sykepleie, tannlege, jordmor eller farmasøyt i henhold til 

direktiv 2005/36/EF, eller en annen person som utøver 

yrkesvirksomhet i helsetjenestesektoren som er begrenset til 

et lovregulert yrke som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

i direktiv 2005/36/EF, eller en person som anses som 

helsepersonell i henhold til lovgivningen i behandlings-

medlemsstaten, 

g) «helsetjenesteyter» enhver fysisk eller juridisk person eller 

enhver enhet som lovlig yter helsetjenester på en medle-

msstats territorium, 

h) «pasient» enhver fysisk person som ønsker å benytte eller 

benytter helsetjenester i en medlemsstat, 

i) «legemiddel» et legemiddel som definert i direktiv 

2001/83/EF, 

j) «medisinsk utstyr» medisinsk utstyr som definert i direktiv 

90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF eller direktiv 98/79/EF, 

k) «resept» resept på et legemiddel eller medisinsk utstyr 

forskrevet av lovregulert helsepersonell i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2005/36/EF som ved 

lov har rett til dette i medlemsstaten der resepten er utstedt,  
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l) «helseteknologi» legemidler, medisinsk utstyr eller 

medisinske og kirurgiske framgangsmåter samt tiltak for 

forebygging, diagnostisering og behandling av sykdom, 

som brukes i forbindelse med helsetjenester, 

m) «pasientjournal» alle dokumenter som inneholder data, 

vurderinger og opplysninger av enhver art i forbindelse med 

en pasients tilstand og kliniske utvikling gjennom 

behandlingsprosessen. 

KAPITTEL II 

MEDLEMSSTATENES ANSVAR VED HELSETJENESTER 

OVER LANDEGRENSENE 

Artikkel 4 

Behandlingsmedlemsstatens ansvar 

1.  Idet det tas hensyn til prinsippene om universalitet, 

tilgang til tjenester av høy kvalitet, rettferdighet og solidaritet 

skal helsetjenester over landegrensene ytes i samsvar med 

a)  behandlingsmedlemsstatens lovgivning, 

b)  de standarder og retningslinjer for kvalitet og sikkerhet som 

er fastsatt i behandlingsmedlemsstaten, og 

c)  Unionens regelverk for sikkerhetsstandarder. 

2.  Behandlingsmedlemsstaten skal sikre at 

a)  pasienter, fra det nasjonale kontaktpunktet nevnt i artikkel 

6, på anmodning mottar relevante opplysninger om de 

standarder og retningslinjer som er nevnt i nr. 1 bokstav b) i 

denne artikkel, herunder bestemmelser om tilsyn med og 

vurdering av helsetjenesteytere, opplysninger om hvilke 

helsetjenesteytere som er underlagt disse standarder og 

retningslinjer samt opplysninger om hvilke sykehus som er 

tilrettelagt for funksjonshemmede personer, 

b)  helsetjenesteytere gir relevante opplysninger for å hjelpe 

den enkelte pasient med å ta velbegrunnede valg, herunder 

med hensyn til behandlingsalternativer, om tilgjen-

geligheten av, kvaliteten på og sikkerheten til 

helsetjenestene de yter i behandlingsmedlemsstaten, og at 

de også framlegger tydelige fakturaer og tydelige 

opplysninger om priser samt om sin godkjennings- eller 

registreringsstatus, sin forsikringsdekning eller andre tiltak 

for personlig eller kollektivt vern når det gjelder 

yrkesansvar. I den grad helsetjenesteytere allerede gir 

pasienter som er bosatt i behandlingsmedlemsstaten 

relevante opplysninger om dette, innebærer dette direktiv 

ikke at helsetjenesteytere pålegges å gi mer omfattende 

opplysninger til pasienter fra andre medlemsstater, 

c)  det finnes åpne klageordninger og ordninger for pasienter 

som ønsker å ta rettslige skritt i samsvar med lovgivningen i 

behandlingsmedlemsstaten dersom de lider skade på grunn 

av helsetjenestene de mottar, 

d)  det for behandling som tilbys på dens territorium, finnes 

ordninger for yrkesansvarsforsikring eller en garanti eller en 

lignende ordning som er tilsvarende, eller i hovedsak 

sammenlignbar, med hensyn til formål, og som er tilpasset 

risikoens art og omfang, 

e)  den grunnleggende retten til personvern ved behandling av 

personopplysninger vernes i samsvar med nasjonale tiltak 

for gjennomføring av unionsbestemmelsene om vern av 

personopplysninger, særlig direktiv 95/46/EF og 

2002/58/EF,, 

f)  pasienter som har mottatt behandling, har rett til en skriftlig 

eller elektronisk pasientjournal over behandlingen samt 

tilgang til minst én kopi av denne journalen i samsvar med 

og med forbehold for nasjonale tiltak for gjennomføring av 

unionsbestemmelsene om vern av personopplysninger, 

særlig direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

3.  Prinsippet om likebehandling med hensyn til nasjonalitet 

får anvendelse på pasienter fra andre medlemsstater. 

Dette berører ikke behandlingsmedlemsstatens mulighet til, 

dersom dette er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn 

som krav til planlegging i forbindelse med målet om å sikre 

tilstrekkelig og varig tilgang til et balansert utvalg av 

behandlinger av høy kvalitet i den berørte medlemsstaten, eller 

ut fra ønsket om å kontrollere kostnader og unngå, så langt det 

er mulig, enhver sløsing med økonomiske, tekniske og 

menneskelige ressurser, å vedta tiltak som gjelder tilgang til 

behandling, og som har til formål å oppfylle medlemsstatens 

grunnleggende forpliktelse til å sikre tilstrekkelig og varig 

tilgang til helsetjenester innenfor sitt territorium. Slike tiltak 

skal begrenses til det som er nødvendig og rimelig og må ikke 

føre til vilkårlig forskjellsbehandling, og de skal gjøres offentlig 

tilgjengelige på forhånd. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at helsetjenesteyterne på deres 

territorium benytter samme prisskala for helsetjenester til 

pasienter fra andre medlemsstater som for innenlandske 

pasienter i en tilsvarende medisinsk situasjon, eller at de krever 

en pris som beregnes ut fra objektive kriterier som ikke 

innebærer forskjellsbehandling, dersom det ikke finnes en 

sammenlignbar pris for innenlandske pasienter.  
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Dette nummer berører ikke den nasjonale lovgivningen som gir 

helsetjenesteytere tillatelse til å fastsette sine egne priser, 

forutsatt at de ikke forskjellsbehandler pasienter fra andre 

medlemsstater. 

5.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes lover og 

forskrifter om bruk av språk. Medlemsstater kan velge å gi 

opplysninger på andre språk enn den berørte medlemsstatens 

offisielle språk. 

Artikkel 5 

Trygdemedlemsstatens ansvar 

Trygdemedlemsstaten skal sikre at 

a)  utgiftene til helsetjenester over landegrensene refunderes i 

samsvar med kapittel III, 

b)  det finnes ordninger for på anmodning å gi pasienter 

opplysninger om deres rettigheter i denne medlemsstaten 

med hensyn til mottak av helsetjenester over landegrensene, 

særlig med hensyn til vilkårene for refusjon av utgifter i 

samsvar med artikkel 7 nr. 6 og framgangsmåter for tilgang 

til og fastsettelse av disse rettighetene og for klager og 

erstatning dersom pasienter anser at deres rettigheter ikke er 

blitt respektert, i samsvar med artikkel 9. Når det opplyses 

om helsetjenester over landegrensene, skal det skilles klart 

mellom hvilke rettigheter pasienter har i henhold til dette 

direktiv, og hvilke rettigheter som følger av forordning (EF) 

nr. 883/2004, 

c)  dersom en pasient har mottatt helsetjenester over 

landegrensene og det er nødvendig med medisinsk 

oppfølging, skal det gis tilgang til samme medisinske 

oppfølging som om helsetjenesten hadde blitt ytt på 

pasientens territorium, 

d)  pasienter som ønsker å benytte eller som allerede benytter 

helsetjenester over landegrensene, har fjerntilgang til, eller i 

det minste har en kopi av, pasientjournalen i samsvar med 

og med forbehold for nasjonale tiltak for gjennomføring av 

unionsbestemmelsene om vern av personopplysninger, 

særlig direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

Artikkel 6 

Nasjonale kontaktpunkter for helsetjenester over 

landegrensene 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere nasjonale 

kontaktpunkter for helsetjenester over landegrensene og 

oversende navn og kontaktopplysninger til Kommisjonen. 

Kommisjonen og medlemsstatene skal gjøre disse opplys-

ningene offentlig tilgjengelige. Medlemsstatene skal sikre at de 

nasjonale kontaktpunktene rådfører seg med pasientorgani-

sasjoner, helsetjenesteytere og forsikringsgivere innenfor 

helsetjenester. 

2.  Nasjonale kontaktpunkter skal lette utvekslingen av 

opplysningene nevnt i nr. 3 og skal samarbeide tett med 

hverandre og med Kommisjonen. Nasjonale kontaktpunkter 

skal på anmodning gi pasienter kontaktopplysningene til 

nasjonale kontaktpunkter i andre medlemsstater. 

3.  For å gi pasienter mulighet til å benytte sine rettigheter i 

forbindelse med helsetjenester over landegrensene, skal 

nasjonale kontaktpunkter i behandlingsmedlemsstaten gi dem 

opplysninger om helsetjenesteytere, herunder, på anmodning, 

opplysninger om en bestemt tjenesteyters rett til å yte tjenester, 

eller eventuelle begrensninger i dennes praksis, opplysninger 

nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) samt opplysninger om 

pasientrettigheter, klageordninger og ordninger for å ta rettslige 

skritt i samsvar med nevnte medlemsstats lovgivning, og om de 

rettslige og administrative alternativene som finnes for 

tvisteløsning, herunder i tilfeller der det oppstår skade i 

forbindelse med helsetjenester over landegrensene. 

4.  Nasjonale kontaktpunkter i trygdemedlemsstaten skal gi 

pasienter og helsepersonell de opplysninger som er nevnt i 

artikkel 5 bokstav b). 

5.  De opplysninger som er nevnt i denne artikkel, skal være 

lett tilgjengelige og skal om nødvendig stilles til rådighet 

elektronisk og i formater som er tilgjengelige for funksjons-

hemmede personer. 

KAPITTEL III 

REFUSJON AV UTGIFTER TIL HELSETJENESTER OVER 

LANDEGRENSENE 

Artikkel 7 

Allmenne prinsipper for refusjon av utgifter 

1.  Uten at det berører forordning (EF) nr. 883/2004, og med 

forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 og 9, skal 

trygdemedlemsstaten sikre at påløpte utgifter for et medlem i 

trygdeordningen som mottar helsetjenester over landegrensene, 

blir refundert dersom den aktuelle helsetjenesten er blant de 

ytelser medlemmet i trygdeordningen har krav på i trygde-

medlemsstaten. 

2.  Som unntak fra nr. 1 gjelder følgende: 

a)  Dersom en medlemsstat er oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 883/2004 og i samsvar med nevnte 

forordning har anerkjent retten til ytelser ved sykdom for 

pensjonister og deres familiemedlemmer som er bosatt i en 

annen medlemsstat, skal medlemsstaten for egen regning 

yte helsetjenester til disse i henhold til dette direktiv når de 

oppholder seg på dens territorium, i samsvar med denne 

medlemsstatens lovgivning, som om de berørte personene 

var bosatt i medlemsstaten oppført i nevnte vedlegg.  
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b)  Dersom helsetjenestene som ytes i samsvar med dette 

direktiv, ikke er underlagt krav om forhåndstillatelse, ikke 

tilbys i samsvar med avdeling III kapittel 1 i forordning 

(EF) nr. 883/2004 og tilbys på den medlemsstats territorium 

som i samsvar med nevnte forordning og forordning (EF) 

nr. 987/2009 i siste instans er ansvarlig for å refundere 

utgiftene, skal denne medlemsstat påta seg utgiftene. 

Nevnte medlemsstat kan påta seg utgiftene ved helsetje-

nester i samsvar med de vilkår, kriterier for rett til 

behandling samt lovgivningsmessige og administrative 

formaliteter som den har fastsatt, forutsatt at disse er 

forenlige med TEUV. 

3.  Trygdemedlemsstaten fastsetter, på lokalt, regionalt eller 

nasjonalt plan, hvilke helsetjenester et medlem i trygde-

ordningen har rett til å få refundert utgiftene til samt deknings-

graden av disse utgiftene, uavhengig av hvor helsetjenesten 

ytes. 

4.  Utgiftene til helsetjenester over landegrensene skal 

refunderes eller betales direkte av trygdemedlemsstaten opp til 

det utgiftsnivået som trygdemedlemsstaten ville ha dekket 

dersom disse helsetjenestene hadde blitt ytt på dens territorium, 

uten at de faktiske utgiftene til den mottatte helsetjenesten 

overskrides. 

Dersom de samlede utgiftene til helsetjenester over landegren-

sene overskrider utgiftsnivået som ville blitt dekket dersom 

helsetjenesten hadde blitt ytt på trygdemedlemsstatens 

territorium, kan medlemsstaten likevel beslutte å refundere de 

samlede utgiftene. 

Trygdemedlemsstaten kan beslutte å refundere andre utgifter 

knyttet til mottak av helsetjenester over landegrensene, som 

oppholds- og reiseutgifter eller ytterligere utgifter som påløper 

for funksjonshemmede personer på grunn av en eller flere 

funksjonshemninger, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

forutsatt at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon for disse 

utgiftene. 

5.  Medlemsstatene kan vedta bestemmelser i samsvar med 

TEUV med henblikk på å sikre at pasienter har samme 

rettigheter ved mottak av helsetjenester over landegrensene, 

som de ville ha hatt dersom de hadde mottatt helsetjenester i en 

tilsvarende situasjon i trygdemedlemsstaten. 

6.  Med hensyn til nr. 4 skal medlemsstatene ha en åpen 

ordning for beregning av de utgiftene til helsetjenester over 

landegrensene som skal refunderes av trygdemedlemsstaten til 

medlemmet i trygdeordningen. Denne ordningen skal bygge på 

objektive kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling, 

som er kjent på forhånd og som skal anvendes på relevant 

(lokalt, regionalt eller nasjonalt) administrativt plan. 

7.  Trygdemedlemsstaten kan underlegge et medlem i 

trygdeordningen som søker om refusjon av utgiftene til 

helsetjenester over landegrensene, herunder helsetjenester 

mottatt gjennom telemedisin, de samme vilkår, kriterier for å 

være berettiget og lovgivningsmessige og administrative 

formaliteter på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan, som 

medlemmet i trygdeordningen ville blitt underlagt dersom 

denne helsetjenesten ble ytt på trygdemedlemsstatens 

territorium. Dette kan omfatte en vurdering foretatt av 

helsepersonell eller helseforvaltningen som yter tjenester for 

den lovfestede trygdeordningen eller den nasjonale 

helsetjenesten i trygdemedlemsstaten, for eksempel en 

allmennpraktiker eller en lege innenfor primærhelsetjenesten 

som pasienten er registrert hos, dersom dette er nødvendig for å 

fastsette den enkelte pasients rett til helsetjenester. Ingen vilkår, 

kriterier for å være berettiget eller lovgivningsmessige og 

administrative formaliteter som pålegges i henhold til dette 

nummer, skal imidlertid innebære forskjellsbehandling eller 

være et hinder for fri bevegelighet for pasienter og tjenester 

samt fritt varebytte, med mindre dette er objektivt begrunnet i 

krav til planlegging i forbindelse med målet om å sikre 

tilstrekkelig og varig tilgang til et balansert utvalg av 

behandlinger av høy kvalitet i den berørte medlemsstaten eller i 

ønsket om å kontrollere kostnader og unngå, så langt det er 

mulig, enhver sløsing med økonomiske, tekniske og 

menneskelige ressurser. 

8.  Trygdemedlemsstaten skal ikke refundere utgifter til 

helsetjenester over landegrensene som er underlagt forhånds-

tillatelse, med unntak av tilfellene fastsatt i artikkel 8. 

9.  Trygdemedlemsstaten kan begrense anvendelsen av 

reglene for refusjon av utgifter til helsetjenester over lande-

grensene ut fra tvingende allmenne hensyn, for eksempel krav 

til planlegging i forbindelse med målet om å sikre tilstrekkelig 

og varig tilgang til et balansert utvalg av behandlinger av høy 

kvalitet i den berørte medlemsstaten eller i forbindelse med 

ønsket om å kontrollere kostnader og unngå, så langt det er 

mulig, enhver sløsing med økonomiske, tekniske og mennes-

kelige ressurser. 

10.  Uten hensyn til nr. 9 skal medlemsstatene sikre at de 

helsetjenestene over landegrensene som det er gitt forhånds-

tillatelse til, refunderes i samsvar med tillatelsen. 

11.  Beslutningen om å begrense anvendelsen av denne 

artikkel i samsvar med nr. 9 skal begrenses til det som er 

nødvendig og rimelig, og må ikke føre til vilkårlig forskjells-

behandling eller utgjøre en uberettiget hindring for fritt 

varebytte eller fri bevegelighet for personer og tjenester. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle 

beslutninger om å begrense refusjon av de grunner som er  

nevnt i nr. 9.  



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/15 

 

Artikkel 8 

Helsetjenester som kan være underlagt forhåndstillatelse 

1.  Trygdemedlemsstaten kan innføre en ordning for 

forhåndstillatelse i forbindelse med refusjon av utgifter til 

helsetjenester over landegrensene, i samsvar med denne artikkel 

og artikkel 9. Ordningen med forhåndstillatelse, herunder 

kriteriene og anvendelsen av disse kriteriene samt individuelle 

beslutninger om avslag på forhåndstillatelser, skal begrenses til 

det som er nødvendig og stå i forhold til målet som skal nås, og 

må ikke føre til vilkårlig forskjellsbehandling eller utgjøre en 

uberettiget hindring for fri bevegelighet for pasienter. 

2.  Helsetjenester som kan være underlagt forhåndstillatelse, 

skal begrenses til helsetjenester som 

a)  krever planlegging i forbindelse med målet om å sikre 

tilstrekkelig og varig tilgang til et balansert utvalg av 

behandlinger av høy kvalitet i den berørte medlemsstaten 

eller i forbindelse med ønsket om å kontrollere kostnader og 

unngå, så langt det er mulig, enhver sløsing med 

økonomiske, tekniske og menneskelige ressurser, og 

i) innebærer at den berørte pasienten innlegges på sykehus 

minst én natt, eller 

ii) krever bruk av høyt spesialisert og kostnadskrevende 

medisinsk infrastruktur eller medisinsk utstyr, 

b)  omfatter behandlinger som utgjør en særlig risiko for 

pasienten eller befolkningen, eller 

c)  ytes av en helsetjenesteyter som, ut fra en vurdering i hvert 

enkelt tilfelle, kan gi grunn til alvorlig og særlig bekymring 

når det gjelder behandlingens kvalitet eller sikkerhet, med 

unntak av helsetjenester som er underlagt unionsregelverk 

som sikrer et minstenivå for sikkerhet og kvalitet i hele 

Unionen. 

Medlemsstater skal underrette Kommisjonen om de kategorier 

helsetjenester som er nevnt i bokstav a). 

3.  Dersom et medlem i trygdeordningen anmoder om 

forhåndstillatelse for å motta helsetjenester over landegrensene, 

skal trygdemedlemsstaten vurdere om vilkårene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 883/2004 er oppfylt. Dersom disse 

vilkårene er oppfylt, skal forhåndstillatelse gis i samsvar med 

nevnte forordning med mindre pasienten anmoder om noe 

annet. 

4.  Når en pasient som lider av, eller antas å lide av, en 

sjelden sykdom, søker om forhåndstillatelse, kan en klinisk 

vurdering utføres av eksperter på dette området. Dersom det 

ikke finnes eksperter i trygdemedlemsstaten, eller dersom 

ekspertens uttalelse er ufullstendig, kan trygdemedlemsstaten 

anmode om vitenskapelig rådgivning. 

5.  Uten at det berører bokstav a)–c) i nr. 6, kan 

trygdemedlemsstaten ikke avslå å gi forhåndstillatelse dersom 

pasienten har rett til helsetjenesten i samsvar med artikkel 7, og 

dersom denne helsetjenesten ikke kan ytes på medlemsstatens 

territorium innen en frist som er medisinsk forsvarlig, på 

grunnlag av en objektiv medisinsk vurdering av pasientens 

helsetilstand, bakgrunnen for og den forventede utviklingen av 

sykdommen, graden av smerte og/eller arten av pasientens 

funksjonshemning på det tidspunkt da søknaden om 

forhåndstillatelse ble inngitt eller fornyet. 

6.  Trygdemedlemsstaten kan avslå å gi forhåndstillatelse på 

følgende grunnlag: 

a)  Pasienten vil, i henhold til en klinisk vurdering, med 

rimelig sikkerhet bli utsatt for en sikkerhetsrisiko som ikke 

kan anses som akseptabel, idet det tas hensyn til den mulige 

nytten pasienten ville hatt av den ønskede helsetjenesten 

over landegrensene. 

b)  Offentligheten vil med rimelig sikkerhet bli utsatt for en 

betydelig sikkerhetsrisiko som følge av den berørte 

helsetjenesten over landegrensene. 

c)  Helsetjenesten skal ytes av en helsetjenesteyter som gir 

grunn til alvorlig og særlig bekymring når det gjelder 

overholdelse av standarder og retningslinjer for 

behandlingens kvalitet og pasientens sikkerhet, herunder 

bestemmelser om tilsyn, enten disse standardene og 

retningslinjene er fastsatt i lover og forskrifter eller 

gjennom akkrediteringsordninger som er innført av 

behandlingsmedlemsstaten. 

d)  Helsetjenesten kan ytes på medlemsstatens territorium 

innen en frist som er medisinsk forsvarlig, idet det tas 

hensyn til hver berørt pasients nåværende helsetilstand og 

sykdommens sannsynlige forløp. 

7.  Trygdemedlemsstaten skal offentliggjøre hvilke 

helsetjenester som er underlagt forhåndstillatelse i henhold til 

dette direktiv, samt alle relevante opplysninger om ordningen 

med forhåndstillatelse.  
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Artikkel 9 

Administrative framgangsmåter for helsetjenester over 

landegrensene 

1.  Trygdemedlemsstaten skal sikre at administrative fram-

gangsmåter ved bruk av helsetjenester over landegrensene og 

refusjon av utgifter til helsetjenester i en annen medlemsstat, 

bygger på objektive kriterier som ikke innebærer forskjells-

behandling, som er nødvendige og står i forhold til målet som 

skal nås. 

2.  Enhver administrativ framgangsmåte som nevnt i nr. 1 

skal være lett tilgjengelig, og opplysninger om en slik fram-

gangsmåte skal gjøres offentlig tilgjengelige på passende nivå. 

En slik framgangsmåte skal kunne sikre at søknader blir 

behandlet på en objektiv og upartisk måte. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette rimelige frister for 

behandling av søknader om helsetjenester over landegrensene 

og offentliggjøre dem på forhånd. Når medlemsstatene 

behandler en søknad om helsetjenester over landegrensene, skal 

de ta hensyn til 

a)  pasientens helsetilstand, 

b)  hvor mye behandlingen haster samt individuelle 

omstendigheter. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at individuelle beslutninger om 

bruk av helsetjenester over landegrensene og refusjon av 

utgifter til helsetjenester i en annen medlemsstat, er behørig 

begrunnet og at de etter en vurdering fra tilfelle til tilfelle kan 

innklages for domstolen, herunder at det kan fastsettes 

midlertidige tiltak. 

5.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatens rett til å tilby 

pasienter en frivillig ordning med forhåndsmelding der 

pasienten mot å framlegge en slik melding, mottar en skriftlig 

bekreftelse på det beløp som skal refunderes på grunnlag av et 

overslag. Dette overslaget skal ta hensyn til pasientens kliniske 

tilfelle, og det skal angis hvilke medisinske framgangsmåter 

som med sannsynlighet vil bli anvendt. 

Medlemsstatene kan velge å anvende ordningene med 

økonomisk kompensasjon mellom kompetente institusjoner 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 883/2004. Dersom en 

trygdemedlemsstat ikke anvender slike ordninger, skal den 

sikre at pasienter mottar refusjon uten utilbørlig forsinkelse. 

KAPITTEL IV 

SAMARBEID OM HELSETJENESTER 

Artikkel 10 

Gjensidig bistand og samarbeid 

1.  Medlemsstatene skal bistå hverandre i den grad det er 

nødvendig for å gjennomføre dette direktiv, herunder samarbeid 

om standarder og retningslinjer for kvalitet og sikkerhet samt 

utveksling av opplysninger, særlig mellom nasjonale kontakt-

punkter i samsvar med artikkel 6, herunder bestemmelser om 

tilsyn og gjensidig bistand for å avklare innhold i fakturaer. 

2.  Medlemsstatene skal fremme samarbeidet om helsetje-

nester over landegrensene på regionalt og lokalt plan samt 

gjennom IKT og andre former for samarbeid over lande-

grensene. 

3.  Kommisjonen skal oppmuntre medlemsstatene, særlig 

nabostater, til å inngå innbyrdes avtaler. Kommisjonen skal 

også oppmuntre medlemsstatene til å samarbeide om yting av 

helsetjenester i grenseområder. 

4.  Behandlingsmedlemsstatene skal sikre at opplysninger om 

retten til å praktisere for helsepersonell som er oppført i 

nasjonale og lokale registre opprettet på deres territorium, på 

anmodning skal gjøres tilgjengelige for myndighetene i andre 

medlemsstater i forbindelse med helsetjenester over lande-

grensene, i samsvar med kapittel II og III og med nasjonale 

tiltak for gjennomføring av Unionens bestemmelser om vern av 

personopplysninger, særlig direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF 

samt prinsippet om formodning om uskyld. Utvekslingen av 

opplysninger skal foregå gjennom informasjonssystemet for det 

indre marked, som er opprettet i henhold til kommisjonsvedtak 

2008/49/EF av 12. desember 2007 om gjennomføring av 

informasjonssystemet for det indre marked (IMI) med hensyn 

til vern av personopplysninger(1). 

Artikkel 11 

Anerkjennelse av resepter utstedt i en annet medlemsstat 

1.  Dersom et legemiddel er godkjent for markedsføring på 

en medlemsstats territorium i samsvar med direktiv 2001/83/EF 

eller forordning (EF) nr. 726/2004, skal medlemsstatene sikre at 

resepter som er utstedt for et slikt legemiddel i en annen 

medlemsstat til en navngitt pasient, kan utleveres på deres 

territorium i samsvar med deres gjeldende nasjonale 

lovgivning, og at enhver begrensning i anerkjennelsen av 

individuelle resepter er forbudt, med mindre disse begrens-

ningene er 

a)  begrenset til det som er nødvendig og rimelig for å verne 

menneskers helse, og ikke innebærer forskjellsbehandling, 

eller 

b)  bygd på rettmessig og begrunnet tvil om en bestemt resepts 

gyldighet, innhold og forståelighet.  

  

(1) EUT L 13 av 16.1.2008, s. 18. 
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Anerkjennelsen av slike resepter berører ikke nasjonale regler 

for forskriving og utlevering, dersom disse reglene er forenlige 

med Unionens regelverk, herunder generiske legemidler eller 

andre erstatninger. Anerkjennelsen av resepter berører ikke 

reglene for refusjon av legemidler. Refusjon av utgifter til 

legemidler behandles i kapittel III i dette direktiv. 

Særlig berører anerkjennelsen av resepter ikke en farmasøyts 

rett til, i henhold til nasjonale regler, av etiske grunner å nekte å 

utlevere et legemiddel som er forskrevet i en annen medle-

msstat, dersom farmasøyten ville ha hatt rett til å nekte å 

utlevere resepten dersom den hadde vært utstedt i trygdemedle-

msstaten. 

Trygdemedlemsstaten skal treffe alle nødvendige tiltak, i tillegg 

til å anerkjenne resepten, for å sikre fortsatt behandling i 

tilfeller der en resept er utstedt i behandlingsmedlemsstaten for 

legemidler eller medisinsk utstyr som er tilgjengelig i trygde-

medlemsstaten, og dersom det søkes om utlevering i trygde-

medlemsstaten. 

Dette nummer gjelder også medisinsk utstyr som lovlig er brakt 

i omsetning i den respektive medlemsstaten. 

2.  For å lette gjennomføringen av nr. 1 skal Kommisjonen 

vedta 

a)  tiltak som gjør det mulig for helsepersonell å kontrollere en 

resepts gyldighet og om den er utstedt i en annen medle-

msstat av lovregulert helsepersonell som ved lov har rett til 

dette, gjennom å utarbeide en ikke-uttømmende liste over 

elementer som skal inngå i reseptene og som må være lett 

identifiserbare i alle reseptformater, herunder elementer 

som om nødvendig skal lette kontakten mellom den som 

utsteder resepten og den som utleverer resepten, for å bidra 

til en full forståelse av behandlingen, samtidig som vernet 

av personopplysninger ivaretas, 

b)  retningslinjer til støtte for medlemsstatene når de utvikler 

samvirkingsevne mellom e-resepter, 

c)  tiltak for å lette korrekt identifisering av legemidler eller 

medisinsk utstyr forskrevet i en medlemsstat og utlevert i 

en annen, herunder tiltak for å håndtere bekymringer  

knyttet til pasientsikkerhet i forbindelse med bruk av 

erstatninger for disse i helsetjenester over landegrensene, 

dersom lovgivningen i utleveringsmedlemsstaten tillater 

slike erstatningsprodukter. Kommisjonen skal blant 

overveie å bruke det internasjonale fellesnavnet samt 

vurdere doseringen av legemidler, 

d)  tiltak for å lette forståelsen av opplysningene til pasienter 

om resepten samt den medfølgende bruksanvisningen for 

legemiddelet, herunder en oversikt over aktive stoffer og 

dosering. 

Tiltak nevnt i bokstav a) skal vedtas av Kommisjonen senest 

25. desember 2012, og tiltak nevnt i bokstav c) og d) skal 

vedtas av Kommisjonen senest 25. oktober 2012. 

3.  Tiltakene og retningslinjene nevnt i bokstav a)–d) i nr. 2 

skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskrifts-

komité nevnt i artikkel 16 nr. 2. 

4.  Ved vedtakelse av tiltak eller retningslinjer i henhold til 

nr. 2 skal Kommisjonen ta hensyn til rimeligheten av enhver 

kostnad i forbindelse med overholdelse av tiltakene eller 

retningslinjene samt de sannsynlige fordelene med disse. 

5.  Med hensyn til nr. 1 skal Kommisjonen, gjennom 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 17 og med forbehold 

for vilkårene i artikkel 18 og 19, og senest 25. oktober 2012, 

også vedta tiltak for å utelukke visse kategorier legemidler eller 

medisinsk utstyr fra anerkjennelsen av resepter i henhold til 

denne artikkel, dersom dette er nødvendig for å verne 

folkehelsen. 

6.  Nummer 1 får ikke anvendelse på legemidler som det 

kreves spesialresept for, som fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i direktiv 

2001/83/EF. 

Artikkel 12 

Europeiske referansenettverk 

1.  Kommisjonen skal støtte medlemsstatene i utviklingen av 

europeiske referansenettverk mellom helsetjenesteytere og 

kompetansesentre i medlemsstatene, særlig på området sjeldne 

sykdommer. Nettverkene skal bygge på at medlemmene deltar 

frivillig, og de skal delta i og bidra til nettverkets virksomhet i 

samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der medlemmene er 

etablert og skal til enhver tid være åpne for nye helsetje-

nesteytere som ønsker å delta i nettverket, forutsatt at disse 

helsetjenesteyterne oppfyller alle vilkår og kriterier nevnt  

i nr. 4. 

2.  Europeiske referansenettverk skal ha minst tre av  

følgende mål: 

a)  bistå med å utnytte muligheten for et europeisk samarbeid 

om høyt spesialiserte helsetjenester for pasienter og for 

helsetjenesteordninger ved å dra nytte nyskaping innenfor 

medisinsk vitenskap og helseteknologi,  
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b)  bidra til å samle kunnskap om forebygging av sykdom, 

c)  fremme forbedringer innen diagnose og yting av tilgjen-

gelige, kostnadseffektive helsetjenester av høy kvalitet for 

alle pasienter med en medisinsk tilstand som krever særlig 

ekspertise på medisinske områder der det finnes lite 

ekspertise, 

d)  gjøre bruken av ressurser så kostnadseffektiv som mulig 

ved å konsentrere dem der det er relevant, 

e)  styrke forskning og epidemiologisk overvåking som for 

eksempel registre, samt tilby opplæring av helsepersonell, 

f)  lette mobiliteten for ekspertise, virtuelt eller fysisk, og 

utvikle, dele og spre opplysninger, kunnskap og retnings-

linjer for god praksis samt fremme utvikling av diagnos-

tisering og behandling av sjeldne sykdommer i og utenfor 

nettverkene, 

g)  oppmuntre til utvikling av standardverdier for kvalitet og 

sikkerhet samt bidra til utvikling og spredning av 

retningslinjer for god praksis i og utenfor nettverket, 

h)  bistå medlemsstater som ikke har nok pasienter med en 

bestemt sykdom eller som mangler teknologi eller 

ekspertise, med å stille til rådighet høyt spesialiserte 

tjenester av høy kvalitet. 

3.  Medlemsstatene oppfordres til å fremme utviklingen av de 

europeiske referansenettverkene 

a)  ved å knytte relevante helsetjenesteytere til kompetanse-

sentre på hele sitt nasjonale territorium og sikre spredning 

av opplysninger til relevante helsetjenesteytere og 

kompetansesentre på hele sitt nasjonale territorium, 

b)  ved å oppfordre helsetjenesteytere og kompetansesentre til å 

delta i de europeiske nettverkene. 

4.  Med hensyn til nr. 1 skal Kommisjonen 

a)  vedta en liste over særlige kriterier og vilkår som de 

europeiske referansenettverkene må oppfylle, samt de vilkår 

og kriterier som kreves for helsetjenesteytere som ønsker å 

delta i det europeiske referansenettverket. Disse kriteriene 

og vilkårene skal blant annet sikre at europeiske 

referansenettverk 

i) har viten og ekspertise for å kunne diagnostisere, følge 

opp og behandle pasienter med dokumentert gode 

resultater, der det er relevant, 

ii) arbeider tverrfaglig, 

iii) tilbyr et høyt nivå av ekspertise og har kapasitet til å 

utarbeide retningslinjer for god praksis og til å 

gjennomføre resultatmålinger og kvalitetskontroll, 

iv) bidrar til forskningen, 

v) organiserer undervisnings- og opplæringsvirksomhet og 

vi) samarbeider tett med andre kompetansesentre og 

nettverk på nasjonalt og internasjonalt plan, 

b)  utvikle og offentliggjøre kriterier for opprettelse og 

vurdering av europeiske referansenettverk, 

c)  lette utvekslingen av opplysninger og ekspertise i 

forbindelse med opprettelse av europeiske referansenettverk 

og vurderingen av disse. 

5.  Kommisjonen skal vedta tiltakene nevnt i nr. 4 bokstav a) 

gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 17 og med 

forbehold for vilkårene i artikkel 18 og 19. Tiltakene nevnt i  

nr. 4 bokstav b) og c) skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 16 nr. 2. 

6.  Tiltak som vedtas i samsvar med denne artikkel, skal ikke 

medføre harmonisering av lover og forskrifter i medle-

msstatene, og skal fullt ut respektere medlemsstatenes ansvar 

for å organisere og yte helsetjenester og legehjelp. 

Artikkel 13 

Sjeldne sykdommer 

Kommisjonen skal støtte medlemsstatene i samarbeidet om å 

utvikle diagnostiserings- og behandlingskapasiteten, særlig 

gjennom å 

a)  gjøre helsepersonell oppmerksom på de verktøyer de har 

tilgang til på unionsplan til å bistå dem med å stille riktig 

diagnose ved sjeldne sykdommer, særlig Orphanet-

databasen og de europeiske referansenettverkene, 

b)  gjøre pasienter, helsepersonell og de organer som  

er ansvarlige for finansieringen av helsetjenesten, 

oppmerksom på mulighetene som er fastsatt i forordning 

(EF) nr. 883/2004 for henvisning av pasienter med sjeldne 

sykdommer til andre medlemsstater, også for 

diagnostisering og behandling som ikke er tilgjengelig i 

trygdemedlemsstaten.  
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Artikkel 14 

E-helse 

1.  Unionen skal støtte og fremme samarbeidet om og 

utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstater som 

arbeider innenfor et frivillig nettverk som knytter sammen 

nasjonale myndigheter som er ansvarlige for e-helsetjenester, 

og som er utpekt av medlemsstatene. 

2.  Målene til nettverket for e-helsetjenester skal være å 

a)  arbeide for å kunne levere holdbare økonomiske og sosiale 

ytelser gjennom europeiske ordninger for e-helsetjenester 

og samvirkende programmer med henblikk på å oppnå en 

høy grad av tillit og sikkerhet, styrke kontinuiteten i 

behandlingen og sikre tilgang til trygge helsetjenester av 

høy kvalitet, 

b)  utarbeide retningslinjer for 

i) en ikke-uttømmende liste over opplysninger som inngår 

i pasientjournalene, og som kan deles mellom helse-

personell for å muliggjøre kontinuitet i behandling og 

pasientsikkerhet på tvers av landegrensene, og 

ii) effektive metoder for å muliggjøre bruk av medisinske 

opplysninger i forbindelse med folkehelse og forskning, 

c)  støtte medlemsstater i å utvikle felles identifiserings- og 

godkjenningstiltak for å lette overføring av opplysninger i 

forbindelse med helsetjenester over landegrensene. 

Målene som er nevnt i bokstav b) og c), skal nås under streng 

overholdelse av prinsippene om vern av personopplysninger 

som er fastsatt særlig i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten med forskrifts-

komité nevnt i artikkel 16 nr. 2 vedta de nødvendige tiltak for å 

innføre og forvalte dette nettverket samt sikre at det drives på 

en oversiktlig måte. 

Artikkel 15 

Samarbeid om vurdering av helseteknologi 

1.  Unionen skal støtte og fremme samarbeidet om og 

utvekslingen av vitenskapelige opplysninger mellom medle-

msstatene innenfor et frivillig nettverk som knytter sammen 

nasjonale myndigheter eller organer som er ansvarlige for 

vurdering av helseteknologi, og som er utpekt av medle-

msstatene. Medlemsstatene skal oppgi navn og kontakt-

opplysninger til Kommisjonen. Medlemmene av et slikt 

nettverk for vurdering av helseteknologi skal delta i og bidra til 

nettverkets virksomhet i samsvar med lovgivningen i 

medlemsstaten der de er etablert. Nettverket skal bygge 

på prinsippet om gode styringsmåter, herunder innsyn, 

objektivitet, ekspertuavhengighet, rettferdige framgangsmåter 

og samråd med berørte parter. 

2.  Målene til nettverket for vurdering av helseteknologi skal 

være å 

a)  støtte samarbeid mellom nasjonale myndigheter eller 

organer, 

b)  støtte medlemsstater i framlegging av objektive, pålitelige, 

aktuelle, tydelige, sammenlignbare og overførbare 

opplysninger om den relative effektiviteten samt om den 

kortsiktige og langsiktige effektiviteten, der det er relevant, 

til helseteknologier, og muliggjøre en effektiv utveksling av 

disse opplysningene mellom nasjonale myndigheter eller 

organer, 

c)  støtte analysen av hvilken art og type opplysninger som kan 

utveksles, 

d)  unngå dobbeltarbeid i forbindelse med vurderinger. 

3.  For å nå målene fastsatt i nr. 2 kan nettverket for 

vurdering av helseteknologi motta bistand fra Unionen. Bistand 

kan ytes slik at dette nettverket kan 

a)  bidra til finansieringen av administrativ og teknisk støtte, 

b)  støtte samarbeid mellom medlemsstatene om utvikling og 

utveksling av metoder for vurdering av helseteknologi, 

herunder vurdering av relativ effektivitet, 

c)  bidra til finansieringen av framleggingen av overførbare 

vitenskapelige opplysninger til bruk i nasjonale rapporter og 

i studier av enkelttilfeller som er bestilt av nettverket, 

d)  fremme samarbeid mellom nettverket og andre relevante 

institusjoner og organer i Unionen, 

e)  fremme samråd med berørte parter i forbindelse med 

nettverkets arbeid. 

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten med forskrifts-

komité nevnt i artikkel 16 nr. 2 vedta de nødvendige tiltak for å 

innføre og forvalte dette nettverket samt sikre at det drives på 

en oversiktlig måte. 

5.  Reglene for tildeling av støtte, vilkårene den kan være 

underlagt samt beløpets størrelse skal vedtas etter framgangs-

måten med forskriftskomité nevnt i artikkel 16 nr. 2. Bare de 

myndigheter og organer i nettverket som er utpekt som 

støttemottakere av de deltakende medlemsstatene, skal ha rett 

til støtte fra Unionen.  
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6.  De bevilgninger som kreves for tiltakene fastsatt i denne 

artikkel, skal fastsettes hvert år som en del av budsjett-

behandlingen. 

7.  Tiltak som er vedtatt i samsvar med denne artikkel, skal 

ikke gripe inn i medlemsstatenes myndighet til å treffe 

beslutning om gjennomføringen av konklusjonene fra 

vurderingen av helseteknologi, skal ikke medføre harmonise-

ring av lover og forskrifter i medlemsstatene og skal fullt ut 

respektere medlemsstatenes ansvar for å organisere og yte 

helsetjenester og legehjelp. 

KAPITTEL V 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 16 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av 

representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens 

representant. 

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. 

Artikkel 17 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 11 nr. 5 og artikkel 12 nr. 5 gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 24. april 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest seks 

måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal automatisk forlenges for perioder av like lang 

varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet 

tilbakekaller den i samsvar med artikkel 18. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene i artikkel 18 og 19. 

Artikkel 18 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

tilbakekalle den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11 nr. 5 

og artikkel 12 nr. 5. 

2.  Den institusjonen som har innledet en intern fram-

gangsmåte for å beslutte om den delegerte myndigheten skal 

tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre 

institusjonen og Kommisjonen om dette innen rimelig tid før 

endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert 

myndighet som kan bli tilbakekalt og mulige årsaker til dette. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten angitt i beslutningen opphører. Den får 

anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Beslutningen berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 19 

Innvendinger mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innvendinger 

mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder etter 

underretningsdatoen. 

På initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet skal denne fristen 

forlenges med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet innen 

fristen nevnt i nr. 1 har gjort innvendinger mot den delegerte 

rettsakten, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende 

og tre i kraft på den dato som er fastsatt i rettsakten. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom 

både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 

om at de ikke vil gjøre innvendinger. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innvendinger 

mot en delegert rettsakt innen fristen nevnt i nr. 1, skal den ikke 

tre i kraft. Den institusjonen som gjør innvendinger mot den 

delegerte rettsakten, skal angi grunnene til dette. 

Artikkel 20 

Rapporter 

1.  Kommisjonen skal innen 25. oktober 2015 og deretter 

hvert tredje år utarbeide en rapport om anvendelsen av dette 

direktiv og framlegge den for Europaparlamentet og Rådet. 

2.  Rapporten skal særlig omfatte opplysninger om pasient-

strømmen, finansielle aspekter ved pasientmobilitet, gjennom-

føringen av artikkel 7 nr. 9 og artikkel 8 samt om de europeiske 

referansenettverkenes og de nasjonale kontaktpunktenes 

virkemåte. For dette formål skal Kommisjonen utføre en 

vurdering av ordningene og praksisen som er innført i 

medlemsstatene, i lys av kravene i dette direktiv og andre 

unionsregler for pasientmobilitet. 
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Medlemsstatene skal gi Kommisjonen bistand og alle tilgjen-

gelige opplysninger som er nødvendige for å utføre vurderingen 

og forberede rapportene. 

3.  Medlemsstatene og Kommisjonen kan benytte Den 

administrative kommisjon opprettet i samsvar med artikkel 71 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 for å håndtere de finansielle 

konsekvensene av anvendelsen av dette direktiv i medle-

msstater som har valgt refusjon på grunnlag av faste beløp, i 

tilfeller som omfattes av artikkel 20 nr. 4 og artikkel 27 nr. 5 i 

nevnte forordning. 

Kommisjonen skal overvåke og framlegge regelmessige 

rapporter om virkningen av artikkel 3 bokstav c) i) og artikkel 8 

i dette direktiv. Den første rapporten skal framlegges innen  

25. oktober 2013. På grunnlag av disse rapportene skal 

Kommisjonen, der det er relevant, fremme forslag for å rette 

opp eventuelle misforhold. 

Artikkel 21 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 25. oktober 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen  

om dette. 

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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 23 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK  GYŐRI E. 

 President President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/52/EU 

av 20. desember 2012 

om fastsettelse av tiltak for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientret-

tigheter i helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 

11 nr. 2 bokstav a), b) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2011/24/EU har 

Kommisjonen en forpliktelse til å vedta tiltak for å lette 

anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlems-

stat enn medlemsstaten der reseptene utleveres. 

2)  I henhold til artikkel 11 nr. 2) bokstav a) i direktiv 

2011/24/EU skal Kommisjonen vedta en ikke-

uttømmende liste over elementer som reseptene skal 

inneholde. Listen bør gjøre det mulig for helsepersonell 

som utleverer legemidler, å kontrollere reseptens 

gyldighet og hvorvidt den var utstedt av lovregulert 

helsepersonell som juridisk har rett til dette. 

3)  Elementene som reseptene skal inneholde, bør gi 

enklere korrekt identifisering av legemidler eller 

medisinsk utstyr som nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c) 

i direktiv 2011/24/EU. 

4)  Legemidler bør derfor angis med fellesnavnet for å lette 

korrekt identifisering av legemidler som markedsføres 

under ulike varenavn i Unionen, samt av produkter som 

ikke markedsføres i alle medlemsstater. Fellesnavnet 

som skal brukes, bør enten være det internasjonale 

fellesnavnet som anbefales av Verdens helseor-

ganisasjon, eller dersom et slikt navn ikke foreligger, 

det vanlige fellesnavnet. Et legemiddels varenavn bør 

derimot brukes bare til å sikre tydelig identifisering av 

biologiske legemidler som definert i nr. 3.2.1.1.b) i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 22.12.2012,  

s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 

av 22.1.2015, s. 1. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45–65. 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(2), på 

grunn av disse legemidlenes særlige egenskaper, eller  

av andre legemidler i tilfeller der fagpersonen som 

forskriver resepten, anser det som medisinsk nødvendig. 

5)  Medisinsk utstyr har i motsetning til legemidler,  

ingen fellesnavn. Resepten bør derfor også inneholde 

forskrivers kontaktopplysninger, slik at fagpersonen 

som utleverer utstyret kan innhente opplysninger om det 

forskrevne medisinske utstyret og identifisere det 

korrekt, om det skulle være nødvendig. 

6)  Den ikke-uttømmende listen over elementer som 

reseptene skal inneholde, bør lette forståelsen av 

opplysningene pasientene mottar om resepten og av den 

medfølgende bruksanvisningen for produktet, som nevnt 

i artikkel 11 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2011/24/EU. 

Kommisjonen vil regelmessig gjennomgå situasjonen 

for å vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak 

for å hjelpe pasienter med å forstå bruksanvisningen for 

legemiddelet. 

7)  For å gjøre det mulig for pasienter å be om hensikts-

messige resepter, er det viktig at nasjonale kontakt-

punkter, som nevnt i artikkel 6 i direktiv 2011/24/EU, 

gir pasienter relevante opplysninger om innholdet i og 

formålet med den ikke-uttømmende listen over 

elementer som reseptene bør inneholde. 

8)  Ettersom helsetjenester over landegrensene bare har 

begrenset betydning, bør den ikke-uttømmende listen 

gjelde bare resepter som skal brukes i en annen medle-

msstat. 

9)  Ettersom prinsippet om gjensidig anerkjennelse av 

resepter følger av artikkel 56 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, er ikke dette direktiv til 

hinder for at medlemsstatene kan anvende prinsippet om 

gjensidig anerkjennelse på resepter som ikke inneholder 

elementene i den ikke-uttømmende listen. Samtidig er 

det ingenting i dette direktiv som hindrer medlems-

statene i å fastsette at resepter som er utarbeidet på deres 

territorium, og som skal brukes i en annen medlemsstat, 

skal inneholde ytterligere elementer fastsatt i det 

regelverk som gjelder på deres territorium, i den grad 

nevnte regelverk er forenlig med unionsretten.  

  

(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

2018/EØS/27/02 
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10)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 nr. 1 i 

direktiv 2011/24/EU. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes tiltak for ensartet gjennomføring av 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2011/24/EU om anerkjennelse av 

resepter utstedt i en annen medlemsstat. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på resepter som definert i artikkel 

3 bokstav k) i direktiv 2011/24/EU, som utstedes på anmodning 

fra en pasient som skal bruke dem i en annen medlemsstat. 

Artikkel 3 

Resepters innhold 

Medlemsstatene skal sørge for at resepter inneholder minst de 

elementer som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Krav om opplysninger 

Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale kontaktpunktene 

nevnt i artikkel 6 i direktiv 20011/24/EU opplyser pasientene 

om elementene som i henhold til dette direktiv skal inngå i 

resepter som utstedes i en annen medlemsstat enn medlems-

staten de utleveres i. 

Artikkel 5 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 25. oktober 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 7 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Ikke-uttømmende liste over elementer som resepter skal inneholde 

Overskrifter i fet skrift i dette vedlegget trenger ikke angis i reseptene. 

Identifisering av pasienten 

Etternavn 

Fornavn (skrives fullt ut, ingen initialer) 

Fødselsdato 

Godkjenning av resepten 

Utstedelsesdato 

Identifisering av fagpersonen som forskriver resepten 

Etternavn 

Fornavn (skrives fullt ut, ingen initialer) 

Yrkeskvalifikasjoner 

Direkte kontaktopplysninger (e-post samt telefon eller faks med landskode) 

Kontoradresse (herunder navnet på relevant medlemsstat) 

Underskrift (skriftlig eller digital, avhengig av hvilket medium som er valgt for utstedelse av resepten) 

Identifisering av det forskrevne legemiddelet, der det er relevant 

«Fellesnavn» som definert i artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker. 

Varenavnet dersom: 

a)  det forskrevne legemiddelet er et biologisk legemiddel som definert i nr. 3.2.1.1.b) i vedlegg I (del I) til direktiv 

2001/83, eller 

b)  fagpersonen som forskriver resepten, finner det medisinsk nødvendig; i slike tilfeller skal resepten inneholde en 

kort begrunnelse for bruk av varenavnet 

Legemiddelform (tablett, løsning, osv.) 

Mengde 

Styrke, som definert i artikkel 1 i direktiv 2001/83/EF 

Dosering 

 ____________  



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/25 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1316/2013 

av 11. desember 2013 

om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, om endring av forordning (EU)  

nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende vekst 

og for å gi stimulans til å skape nye arbeidsplasser i tråd 

med målene i Europa 2020-strategien trenger Unionen 

en moderne og meget effektiv infrastruktur for å bidra 

til å kople sammen og integrere Unionen og alle dens 

regioner innen transport-, telekommunikasjons- og 

energisektoren. Disse sammenkoplingene bør fremme 

fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester 

og kapital. De transeuropeiske nettene bør lette forbin-

delsene over landegrensene, fremme bedre økonomisk, 

sosial og territorial utjevning, bidra til en mer kon-

kurransedyktig og sosial markedsøkonomi og til å 

bekjempe klimaendringer. 

2)  Målet med å opprette Ordningen for et sammenkoplet 

Europa, som etableres ved denne forordning, er å 

framskynde investeringene på området for transeuro-

peiske nett og å skaffe finansiering fra både offentlig og 

privat sektor, samtidig som rettssikkerheten økes og 

prinsippet om teknologisk nøytralitet overholdes. 

Ordningen for et sammenkoplet Europa bør gjøre det 

mulig å utnytte synergier mellom transport-, telekom-

munikasjons- og energisektoren fullt ut, slik at 

effektiviteten i Unionens tiltak kan økes og gjennom-

føringskostnadene kan utnyttes best mulig. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 20.12.2013,  

s. 129, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2014 av 

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 3. 

(1) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 116. 

(2) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 125. 

(3) Europaparlamentets holdning av 19. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

3) Ifølge Kommisjonen er anslått behov for investeringer i 

transeuropeiske nett i transport-, telekommunikasjons- 

og energisektoren i tidsrommet fram til 2020 på 

970 000 millioner euro. 

4)  Ved denne forordning fastsettes det med sikte på 

gjennomføring av Ordningen for et sammenkoplet 

Europa i tidsrommet 2014-2020 en finansiell ramme på 

33 242 259 000 euro i løpende priser som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløpet, slik det er definert i nr. 17 

i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 

mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, samarbeid om budsjettspørsmål og god 

økonomistyring(4), som Europaparlamentet og Rådet 

legger til grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

5)  For å sørge for at budsjettmidlene tildelt Ordningen for 

et sammenkoplet Europa brukes på best mulig måte, bør 

Kommisjonen etter en foreløpig vurdering av Ordningen 

for et sammenkoplet Europa, kunne foreslå overføring 

av bevilgninger mellom transport-, telekommuni-

kasjons- og energisektoren. Et slikt forslag bør omfattes 

av den årlige budsjettbehandlingen. 

6) Beløpet på 11 305 500 000 euro i løpende priser  

som er overført fra utjevningsfondet opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1301/2013(5), bør brukes til å avsette budsjettmidler 

til finansieringsordninger i henhold til denne forordning, 

først fra 1. januar 2017. 

7) Opprettelsen av effektive nett for transport- og energi-

infrastruktur er ett av de tolv hovedtiltakene som 

Kommisjonen har pekt på i sin melding av  

13. april 2011 med tittelen: «Rettsakten for det felles 

marked – tolv innsatsområder for å skape vekst og økt 

tillit: sammen for ny vekst». 

8) Kommisjonen har forpliktet seg til å ta hensyn til 

klimaendringene i Unionens utgiftsprogrammer og 

avsette minst 20 % av Unionens budsjett til 

klimaformål. Det er viktig å sørge for at begrensning av 

og tilpasning til klimaendringer, samt forebygging og 

håndtering av risiko, fremmes i forberedelsen, 

utformingen og gjennomføringen av prosjekter av felles 

interesse. Infrastrukturinvesteringer omfattet av denne 

forordning, bør bidra til å fremme overgangen til en 

økonomi og et samfunn som har lave karbonutslipp og 

kan håndtere klimautfordringer og katastrofer, idet det 

  

(4) EUT C 420 av 20.12.2013, s. 1. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1301/2013 av  

17. desember 2013 om utjevningsfondet og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 289). 

2018/EØS/27/03 
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tas hensyn til særtrekkene ved regioner med naturlige og 

demografiske ulemper, særlig i de mest fjerntliggende 

regionene og på øyområder. Særlig innen transport- og 

energisektoren bør Ordningen for et sammenkoplet 

Europa bidra til Unionens mål for avkarbonisering på 

mellomlang og lang sikt. 

9) I sin resolusjon av 8. juni 2011 om investering i 

framtiden: en ny flerårig finansiell ramme for et 

konkurransedyktig, bærekraftig og inkluderende 

Europa(1) vektla Europaparlamentet betydningen av å 

sørge for en rask gjennomføring av Unionens digitale 

dagsorden og å videreføre tiltakene for å nå målet  

om å gi alle unionsborgere tilgang til høyhastighetsnett 

innen 2020, også i mindre utviklede regioner. 

Europaparlamentet understreket at investering i en 

effektiv transportinfrastruktur var viktig for å ivareta 

Europas konkurransedyktighet og rydde vei for 

langsiktig økonomisk vekst etter finanskrisen, og at  

det transeuropeiske transportnettet («TEN-T») var 

avgjørende for å sikre at det indre marked skulle fungere 

godt og gi en viktig europeisk tilleggsverdi. 

Europaparlamentet uttalte også at TEN-T følgelig burde 

ha høy prioritet i den flerårige finansielle rammen, og at 

det var nødvendig å øke TEN-T-midlene i den flerårige 

finansielle rammen. I tillegg vektla Europaparlamentet 

behovet for å oppnå en best mulig virkning av 

unionsmidler og mulighetene som ligger i utjevnings-

fondene og i de europeiske struktur- og investerings-

fondene og finansieringsordningene til å finansiere 

viktige nasjonale og tverrnasjonale, prioriterte 

prosjekter for energiinfrastruktur i Europa, og 

understreket behovet for en betydelig tildeling fra 

unionsbudsjettet til finansieringsordninger på dette 

området. 

10) Det bør oppmuntres til synergier mellom finansierings-

ordningene i Ordningen for et sammenkoplet Europa og 

andre unionsmidler med sikte på å finansiere infra-

strukturen i grensekryssende regioner som et ledd i 

utviklingen av nettet som helhet. 

11) Den 28. mars 2011 vedtok Kommisjonen hvitboken 

med tittelen «Veikart til et sammenhengende europeisk 

transportområde – Hvitbok om konkurransedyktig og 

bærekraftig transport» («hvitboken»). Hvitboken tar 

sikte på å redusere klimagassutslippene fra transport-

sektoren med minst 60 prosent innen 2050 sammen-

lignet med 1990. Når det gjelder infrastruktur, er målet i 

hvitboken å etablere et fullt funksjonelt og unions-

dekkende TEN-T-hovednett med ulike transport-

systemer innen 2030. Samtrafikkevnen bør styrkes 

gjennom nyskapende løsninger som forbedrer 

kompatibiliteten mellom de aktuelle systemene. 

Hvitboken tar også sikte på å forbedre ytelsen til 

logistikkjeder med ulike transportsystemer mest mulig, 

herunder ved i større grad å benytte mer energieffektive 

  

(1) EUT C 380E av 11.12.2012, s. 89. 

transportformer. Den fastsetter derfor følgende relevante 

politiske mål for TEN-T: Tretti prosent av gods-

transporten på vei som fraktes lenger enn 300 km, bør 

overføres til andre transportformer innen 2030, og mer 

enn 50 prosent innen 2050; lengden på det eksisterende 

nettet for høyhastighetstog bør tredobles innen 2030, og 

innen 2050 bør brorparten av mellomlange personreiser 

foretas med jernbanen; innen 2050 bør samtlige 

lufthavner i hovednettet være knyttet til jernbanenettet 

og alle havner til godstransport med jernbane, og om 

mulig til systemet av innlands vannveier. 

12) I sin resolusjon av 6. juli 2010 om en bærekraftig 

framtid for transport(2) la Europaparlamentet vekt på at 

en effektiv transportpolitikk krevde en finansiell ramme 

som svarte til forestående utfordringer, og at gjeldende 

transport- og mobilitetsressurser derfor bør økes; den 

mente videre at det var behov for å opprette en ordning 

for å samordne og gjøre best mulig bruk av de ulike 

finansieringskildene for transport samt alle de finansi-

elle midlene og ordningene som er tilgjengelige på 

unionsplan. 

13) I sine konklusjoner av 11. juni 2009 om gjennom-

gåelsen av TEN-T-politikken bekreftet Rådet på nytt 

behovet for å fortsette investeringen i transportinfra-

strukturen for å sikre riktig utvikling av TEN-T i alle 

transportsystemer, som et grunnlag for det indre marked 

og konkurransedyktigheten og den økonomiske, sosiale 

og territoriale utjevningen i Unionen og dens 

forbindelse til nabostater, med vekt på den europeiske 

tilleggsverdien dette vil gi. Rådet understreket også 

behovet for at Unionen stiller til rådighet de finansielle 

midlene som er nødvendige for å fremme investering i 

TEN-T-prosjekter, og særlig behovet for å forene 

passende finansiell støtte fra TEN-T-budsjettet til 

prioriterte prosjekter som omfatter relevante grense-

kryssende strekninger, der gjennomføringen vil strekke 

seg ut over 2013, innenfor de institusjonelle begrens-

ningene i programplanleggingen tilknyttet den flerårige 

finansielle rammen. Rådet mener at tilnærminger  

til offentlig-private partnerskap i denne forbindelse  

bør videreutvikles og støttes i den grad det er hensikts-

messig. 

14) På grunnlag av målene fastsatt i hvitboken, klarlegger 

TEN-T-retningslinjene som fastsatt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1315/2013(3), TEN-T-

infrastrukturen, angir hvilke krav som skal oppfylles, 

samt fastsetter gjennomføringstiltak. Formålet med 

retningslinjene er særlig at hovednettet skal ferdigstilles 

innen 2030 ved at det opprettes en ny infrastruktur, samt 

at den eksisterende infrastrukturen skal opprustes og 

rehabiliteres betydelig.  

  

(2) EUT C 351E av 2.12.2011, s. 13. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av  

11. desember 2013 om Unionens retningslinjer for utviklingen av 

et transeuropeiske transportnett og om oppheving av beslutning 

nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/27 

 

15) Basert på en analyse av medlemsstatenes planer for 

transportinfrastruktur anslår Kommisjonen at investe-

ringsbehovene innen transport beløper seg til 500 000  

millioner euro over hele TEN-T-nettet i tidsrommet 

2014–2020, hvorav et anslått beløp på 250 000  

millioner euro må investeres i hovednettet til TEN-T. 

16) Der det er hensiktsmessig, bør den geografiske 

linjeføringen av jernbanekorridorer for godstransport 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 913/2010(1) og av korridorer i hovednettet i henhold 

til del I i vedlegg I til denne forordning, sikres, idet det 

tas hensyn til målene for de respektive ordningene, for å 

redusere den administrative byrden og strømlinjeforme 

utviklingen og bruken av jernbaneinfrastrukturen. 

Korridorene for godstransport med jernbane bør bare 

være underlagt bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 913/2010, herunder endringer i linjeføring. 

17) I forbindelse med gjennomgåelsen av TEN-T-politikken 

som ble iverksatt i februar 2009, ble det nedsatt en egen 

ekspertgruppe som skulle støtte Kommisjonen og se 

nærmere på finansieringsstrategien og finansierings-

perspektivene for TEN-T. Ekspertgruppe nr. 5 trakk  

på eksterne eksperters erfaring fra ulike områder: 

infrastrukturforvaltninger, infrastrukturplanleggere, 

nasjonale, regionale og lokale representanter, miljøeks-

perter, akademia og representanter for privat sektor. Den 

endelige rapporten til ekspertgruppe nr. 5(2), vedtatt i 

juli 2010, inneholder 40 rekommandasjoner, og i denne 

forordning er det er tatt hensyn til enkelte av disse. 

Rapporten anbefaler blant annet at Kommisjonen bør 

fastsette en standardramme for blandingen av 

unionstilskudd og TEN-T-partnerskap mellom offentlig 

og privat sektor, som omhandler både utjevnings-

fondene og TEN-T-budsjettet. 

18) Erfaring fra den flerårige finansielle rammen (2007–

2013) viser at enkelte medlemsstater som er berettiget 

til støtte fra utjevningsfondet, har betydelige vans-

keligheter med å fullføre komplekse grensekryssende 

transportinfrastrukturprosjekter med høy europeisk 

tilleggsverdi til rett tid samt å sørge for effektiv bruk av 

unionsmidler. For å få fullført flere transportprosjekter – 

særlig på tvers av landegrensene – med høy europeisk 

tilleggsverdi, bør deler av tildelingen til utjevnings-

fondet (11 305 500 000 euro) overføres til finansiering 

av transportprosjekter i hovednettet eller transport-

prosjekter vedrørende tverrgående prioriteringer i 

medlemsstater som er berettiget til støtte fra utjev-

ningsfondet i henhold til Ordningen for et sammen-

koplet Europa. I en innledende fase bør støtteberettigede 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010 av  

22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkur-

ransedyktig godstransport (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 22). 

(2) http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/review/doc/ 

expert-groups/expert_group_5_final_report.pdf 

prosjekter velges ut i samsvar med den nasjonale 

tildelingen i henhold til utjevningsfondet. Kommisjonen 

bør støtte medlemsstater som er berettiget til støtte fra 

utjevningsfondet, i arbeidet med å utvikle de riktige 

prosjektene, særlig ved å styrke den institusjonelle 

kapasiteten i de berørte offentlige forvaltninger og ved å 

organisere ytterligere forslagsinnbydelser, samtidig som 

det sikres en åpen prosess for utvelgelsen av prosjekter. 

19) Beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført fra 

utjevningsfondet og utelukkende skal brukes i medle-

msstater som er berettiget til støtte fra utjevningsfondet, 

bør ikke brukes til å finansiere tiltak med synergier 

mellom transport-, telekommunikasjons- og energi-

sektoren som bidrar til prosjekter av felles interesse etter 

en forslagsinnbydelse på tvers av flere sektorer. 

20) Institusjonell og administrativ kapasitet er viktige 

forutsetninger for å nå målene for Ordningen for et 

sammenkoplet Europa på en effektiv måte. I den grad 

det er mulig, bør Kommisjonen tilby hensiktsmessige 

former for støtte for å muliggjøre utformingen og 

gjennomføringen av prosjekter i de berørte 

medlemsstatene. 

21) I sin melding av 17. november 2010 med tittelen 

«Prioriteringer for energiinfrastruktur for 2020 og 

videre – utkast til et integrert europeisk energinettverk» 

identifiserte Kommisjonen de prioriterte korridorene 

som er nødvendige for at Unionen skal kunne nå de 

ambisiøse energi- og klimamålene innen 2020 i den 

hensikt å fullføre det indre energimarkedet, sikre 

forsyningssikkerheten, gjøre det mulig å integrere 

fornybare energikilder og forberede nettene for 

ytterligere avkarbonisering i energisystemet etter 2020. 

22) Det er behov for betydelige investeringer for å 

modernisere og utvide Europas energiinfrastruktur, 

knytte sammen nett over landegrensene og bringe 

medlemsstatenes energiisolering til opphør, slik at 

Unionens mål om konkurransedyktighet, bærekraft og 

forsyningssikkerhet innen energi- og klimapolitikken 

kan nås på en kostnadseffektiv måte. Ifølge Kommi-

sjonen beløper det anslåtte behovet for investering i 

energiinfrastrukturen fram til 2020 seg til 1 000 000  

millioner euro, herunder investeringer på om lag 

200 000 millioner euro i infrastrukturer for transport og 

lagring av elektrisk kraft og gass som anses å være av 

europeisk betydning . Ifølge Kommisjonens arbeids-

dokument om investeringsbehov og finansieringskrav 

innenfor energiinfrastruktur («Energy infrastructure 

investment needs and financing requirements»), 

framlagt for Rådet, er det risiko for at investeringer på 

omkring 100 000 millioner euro i prosjekter av 

europeisk betydning, ikke vil bli gjennomført grunnet 

hindringer i forbindelse med tildeling av tillatelser, 

regulering og finansiering.  
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23) Det presserende behovet for å bygge en energiin-

frastruktur for framtiden og de betydelige økte investe-

ringsvolumene sammenlignet med tidligere krever en 

gradvis endring i støtten til energiinfrastruktur på 

unionsplan. I sine konklusjoner av 28. februar 2011 gav 

Rådet sin tilslutning til at energikorridorer skulle 

prioriteres i Europa. 

24) Når det gjelder energisektoren, bad Europarådet den  

4. februar 2011 Kommisjonen om å strømlinjeforme og 

forbedre framgangsmåtene for godkjenning og arbeide 

for rammeregler som tiltrekker investeringer. Det 

understreket at markedet måtte stå for størstedelen av 

investeringene, og at kostnadsdekning skulle skje 

gjennom tariffer. Europarådet anerkjente at det kreves 

offentlig finansiering av prosjekter som er nødvendige 

med hensyn til forsyningssikkerhet eller solidaritet, og 

ikke kan tiltrekke seg markedsbasert finansiering. 

Videre understreket det behovet for å modernisere og 

utvide Europas energiinfrastruktur og knytte sammen 

nettverk på tvers av landegrensene for at solidariteten 

mellom medlemsstatene skal fungere, skape alternative 

forsynings- eller overføringsveier og energikilder samt å 

utvikle fornybare energikilder som kan konkurrere med 

tradisjonelle kilder. Det slo fast at det indre energimar-

kedet bør fullføres innen 2014, slik at gass og elektrisk 

kraft kan flyte fritt, og at ingen medlemsstater skal være 

isolert fra de europeiske gass- og elektrisitetsnettene 

etter 2015 eller oppleve at energisikkerheten står i fare 

på grunn av manglende tilknytning. De to første årlige 

arbeidsprogrammene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, bør prioritere prosjekter av felles interesse 

og tilknyttede tiltak for å bringe energiisolering til 

opphør og fjerne energiflaskehalser i arbeidet for å 

fullføre det indre energimarkedet. 

25) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 347/2013(1) klarlegges prioriteringene for den trans-

europeiske energiinfrastrukturen som skal gjennomføres 

innen 2020 for at Unionens mål for energi- og 

klimapolitikken skal kunne nås, fastsettes det regler for 

å identifisere hvilke prosjekter av felles interesse som er 

nødvendige for å gjennomføre disse prioriteringene, og 

fastsettes det tiltak på området for tildeling av tillatelser, 

offentlig deltaking og regulering for å framskynde 

og/eller forenkle gjennomføringen av prosjektene, 

herunder kriterier for hvorvidt prosjektene er berettiget 

til finansiell støtte fra Unionen. 

26) Telekommunikasjon blir en stadig mer Internett-basert 

infrastruktur der bredbåndsnett fungerer som en 

katalysator for bruk av digitale tjenester innen en rekke 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 347/2013 av  

17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiin-

frastruktur, om oppheving av beslutning nr. 1364/2006/EF, og om 

endring av forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og 

(EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 39). 

aktiviteter i samfunnet. Internett blir den dominerende 

plattformen for kommunikasjon, forretningsvirksomhet, 

offentlige og private tjenester samt sosial og kulturell 

utjevning. Videre vokser nettskyen og programvare som 

tjeneste fram som nye mønstre innen databehandling. 

En transeuropeisk tilgang til en allment utbredt, rask 

Internett-forbindelse og nyskapende digitale tjenester er 

derfor viktig for økonomisk vekst og det indre marked. 

27) Moderne, rask Internett-forbindelse er en avgjørende 

infrastruktur i framtiden for forbindelsen til europeiske 

selskaper, særlig små og mellomstore bedrifter («SMB-

er») som ønsker å bruke nettskyen for å øke kostnads-

effektiviteten. For å unngå overlappende infrastruktur, 

forhindre feilplassering av private investeringer og øke 

kapasitetsbyggingen med sikte på å skape nye investe-

ringsmuligheter og fremme gjennomføringen av kost-

nadsreduserende tiltak, bør det treffes tiltak for å bedre 

samordningen av Unionens støtte til bredbånd fra 

Ordningen for et sammenkoplet Europa og bred-

båndsstøtte fra alle andre tilgjengelige kilder, herunder 

gjennom nasjonale bredbåndsplaner. 

28) I Europa 2020-strategien oppfordres det til å gjennom-

føre den digitale dagsorden for Europa, der det fastsettes 

en stabil juridisk ramme for å stimulere til investering i 

en åpen og konkurransedyktig høyhastighetsinfra-

struktur for Internett og tilknyttede tjenester. Målet bør 

være at Europa innen 2020 skal ha verdens raskeste 

bredbånd basert på den mest avanserte teknologien. 

29) Den 31. mai 2010 konkluderte Rådet med at Unionen 

burde skaffe til veie nødvendige midler til utviklingen 

av et digitalt indre marked basert på et raskt og 

ultraraskt Internett og samvirkende anvendelsesområder, 

idet det ble tatt hensyn til at effektiv og konkur-

ransedyktig investering i neste generasjon bredbåndsnett 

ville være nødvendig for innovasjon, forbrukervalg og 

konkurransedyktighet i Unionen og kunne øke 

livskvaliteten i form av bedre helseomsorg, sikrere 

transport, nye mediemuligheter og enklere tilgang til 

varer, tjenester og kunnskap, særlig på tvers av 

landegrensene. 

30) Privat sektor bør spille en ledende rolle i utbyggingen 

og moderniseringen av bredbåndsnett, understøttet  

av konkurransedyktige og investeringsvennlige ramme-

regler. Dersom det blir mangel på private investeringer, 

bør medlemsstatene iverksette nødvendige tiltak for å nå 

målene i den digitale dagsorden. Offentlig finansiell 

støtte til bredbånd bør begrenses til finansierings-

ordninger for programmer eller initiativer rettet mot 

prosjekter som ikke kan finansieres utelukkende av 
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privat sektor, og det bør bekreftes i en forhånds-

vurdering hvilke ugunstige markeds- eller investerings-

forhold som foreligger. 

31) I henhold til prinsippet for teknologinøytralitet er det 

følgelig viktig å stimulere til unionsdekkende bruk av 

raske og ultraraske bredbåndsnett samt å legge til rette 

for utviklingen og bruken av transeuropeiske digitale 

tjenester. Offentlige investeringer gjennom finansiering-

sordninger i raske og ultraraske bredbåndsnett må ikke 

føre til markedsvridning eller svekke interessen for 

investeringer. De bør brukes til å tiltrekke seg private 

investeringer og utelukkende i tilfeller der den 

kommersielle investeringsinteressen mangler. 

32) Det er nødvendig med flere gjennomføringsmetoder og 

ulike finansieringssatser og finansieringsordninger for å 

øke effektiviteten til og effekten av den finansielle 

støtten fra Unionen, for å oppmuntre til privat inves-

tering og for å dekke de spesifikke behovene i 

enkeltprosjekter. 

33) En forordning om retningslinjer for transeuropeiske nett 

på området for telekommunikasjonsinfrastruktur vil 

klarlegge kriteriene for hvilke prosjekter av felles 

interesse som kan være berettiget til finansiell støtte i 

henhold til denne forordning. 

34) Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon(1) – vil blant annet vektlegge håndtering av 

sosiale utfordringer (for eksempel gjennom intelligent, 

grønn, tilgjengelig og integrert transport, sikker, ren og 

effektiv energi, helsetjenester basert på informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, offentlig forvaltning og 

bærekraftig utvikling) for direkte å imøtegå de utford-

ringene som er identifisert i Europa 2020-strategien, ved 

å støtte tiltak som omfatter hele spekteret fra forskning 

til marked. Horisont 2020 vil støtte alle trinn i innova-

sjonskjeden, særlig virksomhet nærmere markedet, 

herunder innovative finansieringsordninger. Det skal 

utvikles tette synergier mellom Ordningen for et 

sammenkoplet Europa og Horisont 2020 for å sikre 

Unionens midler større gjennomslagskraft og sørge for 

konsekvens. 

35) I sin melding av 20. juli 2010 med tittelen «Mot et 

europeisk trafikksikkerhetsområde: politikktiltak for 

sikkerhet på veier 2011–2020» fastsatte Kommisjonen 

en ramme for politiske tiltak i favør av sikker infra-

struktur som et viktig element for å redusere antallet 

dødsfall i trafikken med 50 prosent innen 2020. 

Ordningen for et sammenkoplet Europa bør derfor  

sikre at søknader om unionsmidler samsvarer med 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014–2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 104). 

sikkerhetskravene, anbefalingene og målene som er 

fastsatt i all unionsrett om trafikksikkerhet. Når 

resultatet av Ordningen for et sammenkoplet Europa 

vurderes, bør det tas hensyn til reduksjonen i antall 

dødsfall i trafikken på veinettet i Unionen. 

36) Unionen og de fleste medlemsstatene er med i FNs 

konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, mens de øvrige medlemsstatene er i ferd 

med å ratifisere den. I gjennomføringen av de aktuelle 

prosjektene er det viktig at det i prosjektspesifika-

sjonene tas hensyn til tilgjengeligheten for mennesker 

med funksjonshemning, slik det er nevnt i konven-

sjonen. 

37) Selv om en stor andel av investeringene i henhold til 

Europa 2020-strategien kan leveres av markedet og 

gjennom lovregulerte tiltak, kan de finansielle utford-

ringene kreve offentlige tiltak og unionsstøtte i form av 

tilskudd og innovative finansieringsordninger. 

38) For å gjøre best mulig bruk av unionsbudsjettet bør 

tilskudd rettes mot prosjekter som ikke får tilstrekkelig 

finansiell støtte fra privat sektor. 

39) Jernbaneprosjekter bør ikke unntas fra å motta tilskudd i 

henhold til denne forordning fordi de gir inntekter fra 

obligatoriske avgifter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/34/EU(2). 

40) Finanspolitiske tiltak vil i mange medlemsstater 

tilskynde, eller har allerede tilskyndet, offentlige 

myndigheter til å revurdere investeringsprogrammer for 

infrastruktur. I den forbindelse har offentlig-private 

partnerskap blitt sett på som en effektiv metode for å 

gjennomføre infrastrukturprosjekter som sikrer at det 

nås politiske mål som å bekjempe klimaendringer, 

fremme alternative energikilder og energi- og ressurs-

effektivitet, og støtte bærekraftig transport og bruk av 

bredbåndsnett. I sin melding av 19. november 2009 med 

tittelen «Mobilisering av private og offentlige inves-

teringer for gjenoppretting og langsiktig strukturend-

ringer på lang sikt: utvikling av offentlig-private 

partnerskap» forpliktet Kommisjonen seg til å øke 

tilgangen til finansiering for offentlig-private partner-

skap ved å utvide omfanget av eksisterende finansie-

ringsordninger. 

41) I sin melding av 19. oktober 2010 med tittelen «EU 

Budget Review» understreket Kommisjonen at normen 

for prosjekter med langsiktig kommersielt potensial bør 

være å bruke unionsmidler i samarbeid med bank- og 

finanssektoren, særlig Den europeiske investeringsbank 

og medlemsstatenes offentlige finansinstitusjoner, 

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av  

21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbane-

område (EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32). 
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men også andre internasjonale finansinstitusjoner og 

den private finanssektoren, både på nasjonalt og 

regionalt plan. 

42) Finansieringsordningene bør brukes til å dekke særlige 

markedsbehov, til tiltak som har en klar europeisk 

tilleggsverdi og samsvarer med målene for Ordningen 

for et sammenkoplet Europa, og bør ikke fortrenge 

privat finansiering. De bør øke den positive effekten  

av Unionens budsjettutgifter og mangfoldiggjøre 

virkningen i form av å tiltrekke seg finansiering fra 

privat sektor. Dette er særlig relevant i forbindelse med 

vanskeligheter med å få tilgang til kreditt og 

begrensninger i offentlig finansiering samt med hensyn 

til behovet for å fremme økonomisk oppgang i Europa. 

Før det besluttes å bruke finansieringsordninger, bør 

Kommisjonen foreta en forhåndsvurdering av den 

aktuelle ordningen, som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1). 

43) I Europa 2020-strategien gav Kommisjonen tilsagn om 

å mobilisere Unionens finansieringsordninger som et 

ledd i en konsekvent finansieringsstrategi som fører 

sammen Unionens og den nasjonale offentlige og 

private finansieringen av infrastruktur. Dette begrunnes 

med at ugunstige markeds- og investeringsforhold i 

mange tilfeller kan håndteres mer effektivt gjennom 

finansieringsordninger enn gjennom tilskudd. 

44) Ordningen for et sammenkoplet Europa bør fastsette 

finansieringsordninger som tilskynder betydelige bidrag 

i infrastrukturinvesteringer fra investorer i privat sektor 

og finansinstitusjoner. For å gjøre finansierings-

ordningene tilstrekkelig attraktive for privat sektor bør 

de utformes og gjennomføres slik at det tas behørig 

hensyn til forenkling og reduksjon av den administrative 

byrden, men de bør også kunne dekke identifiserte 

finansieringsbehov på en fleksibel måte. Utformingen 

av disse ordningene bør bygge på erfaring fra gjennom-

føringen av finansieringsordninger i den flerårige 

finansielle rammen (2007–2013), som garantiordningen 

for TEN-T-prosjekter (LGTT), finansieringsordningen 

for risikodeling (RSFF), det europeiske 2020-fondet for 

energi, klimaendringer og infrastruktur («Marguerite-

fondet») og Europa 2020-initiativet for prosjekt-

obligasjoner. 

45) Det bør ses nærmere på potensialet som innovative 

finansieringsordninger, for eksempel prosjektob-

ligasjoner, har for å støtte finansieringen av transport-

infrastrukturen, i tråd med resultatene av forhånds-

vurderinger og andre relevante vurderinger, særlig den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

uavhengige vurderingen av Europa 2020-initiativet for 

prosjektobligasjoner i 2015. 

46) For at budsjettmidler tildelt Ordningen for et sammen-

koplet Europa skal brukes på best mulig måte, bør 

Kommisjonen sikre kontinuitet i alle finansierings-

ordninger som er opprettet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 680/2007(2), samt ordningen for risikodeling for 

prosjektobligasjoner som er opprettet i henhold  

til europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1639/2006/EF(3), innenfor deres etterfølgende 

finansieringsordninger for gjeld og egenkapital i 

henhold til denne forordning, på grunnlag av en 

forhåndsvurdering, som fastsatt i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

47) Ved utvelgelsen av den mest effektive formen for 

finansiell støtte bør det tas behørig hensyn til sektor- og 

prosjektspesifikke egenskaper i støtteberettigede 

prosjekter. For at unionsbudsjettet skal kunne brukes så 

effektivt som mulig og for å mangfoldiggjøre 

virkningen av finansiell støtte fra Unionen innen 

energisektoren, bør Kommisjonen i den grad det er 

mulig og med forbehold om markedsgjennomslag, søke 

å prioritere bruk av finansieringsordninger der det er 

hensiktsmessig, samtidig som den øvre grensen for bruk 

av finansieringsordninger i samsvar med denne 

forordning overholdes. Initiativtakere til energipro-

sjekter bør oppmuntres til å se på muligheten til å bruke 

finansieringsordninger før de søker om tilskudd til 

anleggsarbeid. I så henseende bør Kommisjonen gi 

tilstrekkelig støtte til størst mulig bruk av finansie-

ringsordninger. 

48) Prosjekter av felles interesse på området for energi, gass 

og karbondioksid bør være berettiget til å motta 

finansiell støtte fra Unionen til undersøkelser og, i 

særlige tilfeller, til anleggsarbeid i form av tilskudd eller 

nyskapende finansieringsordninger. Dette vil sikre at 

skreddersydd støtte kan gis til prosjekter av felles 

interesse som ikke er levedyktige i henhold til 

eksisterende rammeregler og markedsvilkår. På området 

for energi er det viktig å unngå konkurransevridning, 

særlig mellom prosjekter som bidrar til gjennomføring 

av samme prioriterte unionskorridor. Slik finansiell 

støtte bør sikre nødvendige synergier med de europeiske 

struktur- og investeringsfondene, som vil finansiere 

intelligente distribusjonsnett av lokal eller regional 

betydning. Det bør brukes en tretrinnsmodell for 

investeringer i prosjekter av felles interesse. For det 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007 av  

20 juni 2007 om fastsettelse av generelle regler for tildeling av 

finansiell støtte fra Fellesskapet på området for transeuropeiske 

transport- og energinett (EUT L 162 av 22.6.2007, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning 1639/2006/EF av  

24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram for konkur-

ranseevne og nyskaping (2007–2013) (EUT L 310 av 9.11.2006,  

s. 15). 
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første bør investeringer fra markedet prioriteres. For det 

andre, dersom markedet ikke investerer, bør regule-

ringsløsninger vurderes, gjeldende rammeregler bør om 

nødvendig endres, og det bør sikres at relevante ramme-

regler anvendes korrekt. For det tredje, der de to første 

trinnene ikke er tilstrekkelige til å gi nødvendig 

investering i prosjekter av felles interesse, kan det gis 

finansiell støtte fra Unionen dersom prosjektet av felles 

interesse er støtteberettiget i henhold til gjeldende 

kriterier. 

49) I henhold til artikkel 14 i forordning (EU) nr. 347/2013 

er alle prosjekter av felles interesse som hører inn under 

kategoriene angitt i vedlegg II nr. 1, 2 og 4 i nevnte 

forordning, berettiget til finansiell støtte fra Unionen i 

form av tilskudd til undersøkelser samt finansierings-

ordninger. Tilskudd til anleggsarbeid kan anvendes i 

forbindelse med tiltak som bidrar til at de prosjektene av 

felles interesse som, i samsvar med artikkel 14 i 

forordning (EU) nr. 347/2013, særlig viser betydelige 

positive eksterne effekter, og som i henhold til 

prosjektets forretningsplan og andre vurderinger som er 

utført særlig av potensielle investorer, kreditorer eller 

nasjonale tilsynsmyndigheter, ikke er kommersielt 

levedyktige. 

50) For å sikre at flere sektorer er representert blant de som 

mottar støtte fra finansieringsordninger, samt for å 

fremme en gradvis geografisk spredning blant medlems-

statene, særlig med hensyn til de medlemsstatene som er 

berettiget til støtte fra utjevningsfondet, bør Kommi-

sjonen i samarbeid med Den europeiske investe-

ringsbank, gjennom fellestiltak som det europeiske 

ekspertisesenteret for offentlig-private partnerskap 

(EPEC) og felles støtte til prosjekter i europeiske 

regioner (Jaspers), støtte medlemsstatene i å utvikle 

passende prosjekter som kan være aktuelle for pro-

sjektfinansiering. 

51) Finansieringsordningene i henhold til denne forordning 

bør gjenspeile reglene fastsatt i avdeling VIII i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012(1), og bør 

være i tråd med gjeldende regler for beste praksis for 

finansieringsordninger. 

52) Med hensyn til vilkårene for finansieringsordningene 

kan det være nødvendig å legge til ytterligere krav i 

arbeidsprogrammene, for eksempel for å sikre 

konkurransedyktige markeder med sikte på utviklingen 

av Unionens politikk, teknologisk utvikling og andre 

faktorer som kan bli relevante. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om finansielle 

regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett (EUT L 362 

av 31.12.2012, s. 1). 

53) Flerårig programplanlegging for støtte fra Ordningen for 

et sammenkoplet Europa bør støtte Unionens priorite-

ringer ved å sikre tilgang til nødvendige finansielle 

midler og sørge for konsekvens, åpenhet og kontinuitet i 

Unionens og medlemsstatenes felles tiltak. For forslag 

som sendes inn etter gjennomføringen av det første 

flerårige arbeidsprogrammet i transportsektoren, bør 

kostnader være støtteberettigede fra 1. januar 2014 for å 

sikre kontinuiteten til prosjekter som allerede omfattes 

av forordning (EF) nr. 680/2007. 

54) På grunn av det betydelige budsjettet som trengs for å 

gjennomføre enkelte infrastrukturprosjekter, bør det 

være mulig å dele opp budsjettforpliktelsene tilknyttet 

finansieringsbistanden for enkelte tiltak, i årlige 

utbetalinger. 

55) I betraktning av de midlene som er tilgjengelige på 

unionsplan, må det legges vekt på prosjektene med 

høyest europeisk tilleggsverdi for å oppnå ønsket effekt. 

Støtte bør derfor konsentreres om hovednettet og 

prosjekter av felles interesse på området for trafikks-

tyringssystemer, særlig systemene for lufttrafikkstyring 

i den nye generasjonen av europeiske systemer for 

lufttrafikkstyring (SESAR-systemet), som krever midler 

fra unionsbudsjettet på om lag 3 000 millioner euro, 

samt det intelligente transportsystemet (ITS), 

overvåkings- og informasjonssystemet for sjøtrafikk 

(VTMIS), vannveisinformasjonstjenester (RIS) og Det 

europeiske system for styring av jernbanetrafikk 

(ERTMS). I energisektoren bør finansiell støtte 

konsentreres om å fullføre det indre energimarked, sikre 

forsyningssikkerhet, fremme bærekraft, blant annet ved 

å sikre overføring av fornybar elektrisk kraft fra 

produksjonssted til etterspørsels- og lagringssted, og å 

tiltrekke seg offentlig og privat investering. I tele-

kommunikasjonssektoren bør finansiell støtte 

hovedsakelig rettes mot prosjekter som vil gi 

etterspørsel etter bredbånd, herunder bygging av en 

europeisk infrastruktur for digitale tjenester, som i sin 

tur vil fremme investering i utbygging av bredbånd. 

56) I energisektoren bør det prioriteres å tildele 

budsjettmidler i form av finansieringsordninger, med 

forbehold om markedsgjennomslag. Prosjekter av felles 

interesse i telekommunikasjonssektoren bør være 

berettiget til økonomisk støtte fra Unionen i form av 

tilskudd og offentlige innkjøp til hovedtjenesteplatt-

former, allmenne tjenester og tverrgående tiltak. Tiltak 

på området bredbåndsutbygging, herunder tiltak som 

skaper etterspørsel etter bredbånd, bør være berettiget til 

økonomisk støtte fra Unionen i form av finansierings-

ordninger.  
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57) I henhold til undersøkelsen som er utført i konse-

kvensanalysen for forordning (EU) nr. 347/2013, er 

antallet prosjekter av felles interesse som bidrar mest til 

innføringen av prioriterte strategiske korridorer for 

energiinfrastrukturen, beregnet til om lag 100 på 

området for elektrisk kraft og 50 på området for gass. 

Med tanke på at Europas energisystem de to kommende 

tiårene forventes å bli dominert av elektrisk kraft, anslås 

det dessuten at støtte til elektrisitetsprosjekter av felles 

interesse vil stå for hoveddelen av den den finansielle 

rammen for energi i henhold til Ordningen for et 

sammenkoplet Europa. Selv om dette anslaget vil endres 

når mer informasjon blir tilgjengelig, og idet det tas 

hensyn til behovet for å sikre samsvar med forordning 

(EU) nr. 347/2013, bør Kommisjonen ta behørig hensyn 

til elektrisitetsprosjekter, med mål om å gjøre hoved-

delen av den finansielle støtten tilgjengelig for disse 

prosjektene i tidsrommet 2014-2020, med forbehold om 

markedsgjennomslag, kvaliteten på og modenheten til 

foreslåtte tiltak samt disses finansieringsbehov. Dette 

målet skal ikke berøre en eventuell omfordeling av 

tilgjengelig finansiering for energiprosjekter. 

58) Kommisjonen bør foreta en foreløpig vurdering og  

en vurdering i ettertid og formidle disse til 

Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité og Regionkomiteen for å vurdere  

hvor effektiv og formålstjenlig finansieringen er, og  

hvilken betydning den har for de overordnede målene i 

Ordningen for et sammenkoplet Europa og priorite-

ringene i Europa 2020-strategien. Kommisjonen bør 

offentliggjøre opplysningene om bestemte prosjekter i 

henhold til Ordningen for et sammenkoplet Europa. 

Disse opplysningene bør oppdateres årlig. 

59) Når det gjelder transport og energi, er det på grunnlag 

av de sektorspesifikke retningslinjene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 1315/2013 og i forordning (EU) 

nr. 347/2013, utarbeidet lister over prosjekter, prioriterte 

korridorer og områder som denne forordning bør få 

anvendelse på, og som bør tas med i et vedlegg til denne 

forordning. For å ta hensyn til mulige endringer i 

politiske prioriteringer og teknologiske funksjoner samt 

trafikkflyt på området for transport, bør myndigheten til 

å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder å vedta 

endringer i del I i vedlegg I og å presisere finansie-

ringsprioriteringene for tiltak som er støtteberettigede i 

henhold til artikkel 7 nr. 2 og skal gjenspeiles i 

arbeidsprogrammene. 

60) Dersom det er nødvendig å avvike fra tildelingen til et 

særlig transportmål angitt i del IV i vedlegg I til denne 

forordning med mer enn fem prosentpoeng, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen, som 

kan endre de veiledende prosentandelene for hvert av de 

særlige transportmålene, slik at det tas hensyn til den 

faktiske etterspørselen etter finansiering i henhold til de 

særlige transportmålene, og funn som er gjort i den 

foreløpige vurderingen tas til følge. De veiledende 

tildelingene til særlige transportmål hindrer ikke at 

beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført fra 

utjevningsfondet, i sin helhet anvendes til prosjekter for 

gjennomføring av hovednettet, eller til prosjekter og 

tverrgående prioriteringer angitt i del I i vedlegg I til 

denne forordning. 

61) For å gjenspeile konklusjonene fra gjennomføringen av 

Ordningen for et sammenkoplet Europa, herunder fra 

den foreløpige vurderingen, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres 

til Kommisjonen, som kan endre listen over generelle 

retningslinjer det skal tas hensyn til når kriterier for 

tildeling fastsettes. 

62) Når delegerte rettsakter vedtas i henhold til denne 

forordning, er det av særlig betydning at Kommisjonen 

gjennomfører relevante konsultasjoner under det 

forberedende arbeidet, herunder på sakkyndignivå. Ved 

forberedelser og utarbeiding av delegerte rettsakter  

skal Kommisjonen sikre samtidig, aktuell og 

hensiktsmessig overføring av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

63)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet for flerårige og årlige arbeids-

programmer. Denne myndigheten skal utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

64)  Gjennom hele utgiftssyklusen bør Unionens øko-

nomiske interesser ivaretas gjennom forholdsmessige 

tiltak, herunder ved å forebygge, påvise og etterforske 

uregelmessigheter, kreve tilbake midler som er tapt, 

betalt på feil grunnlag eller brukt på en feilaktig måte 

og, der det er hensiktsmessig, ilegge sanksjoner i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Europaparlamentet bør underrettes om alle slike tiltak. 

65) For å sikre en bred og rettferdig konkurranse om 

prosjekter som finansieres av Ordningen for et sammen-

koplet Europa, bør kontraktens form være i samsvar 

med prosjektets mål og øvrige omstendigheter. 

Kontraktsvilkår bør utformes slik at risikoen knyttet til 

kontrakten fordeles rettferdig for å oppnå best mulig 

kostnadseffektivitet, og for at kontrakten skal kunne 

oppfylles så effektivt som mulig. Dette prinsippet bør 

gjelde uavhengig av om det benyttes en nasjonal eller 

internasjonal kontraktsmodell.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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66) Deler av infrastrukturprosjektene av felles interesse kan 

måtte knyttes til og gå gjennom nabostater, førtil-

tredelsesstater og andre tredjestater. Ordningen for et 

sammenkoplet Europa bør tilby forenklede måter å 

knytte sammen og finansiere disse infrastrukturene på 

for å sikre konsekvens mellom interne og eksterne 

ordninger i unionsbudsjettet. 

67) Når tredjestater og enheter etablert i tredjestater deltar i 

tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse, bør det 

bare gis tilskudd dersom det er lite sannsynlig at tiltaket 

vil få tilstrekkelig støtte fra andre former for finansie-

ring i henhold til Ordningen for et sammenkoplet 

Europa eller andre unionsprogrammer. 

68) De generelle retningslinjene for hvordan Kommisjonen 

skal ta hensyn til den sosiale, klimamessige og miljø-

messige virkningen, som angitt i del V i vedlegg I til 

denne forordning, bør ikke gjelde på området for energi, 

i samsvar med tilnærmingen i artikkel 4 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 347/2013. 

69) I telekommunikasjonssektoren bør de generelle 

retningslinjene for hvordan det skal tas hensyn til den 

stimulerende virkningen som unionsstøtte har på 

offentlige og private investeringer, bare gjelde for de 

infrastrukturene for digitale tjenester som skal fremme 

ytterligere investeringer. 

70) De generelle retningslinjene for hvordan det skal tas 

hensyn til den grenseoverskridende dimensjonen, bør 

ikke gjelde for bredbåndsnett, ettersom all investering i 

bredbånd, herunder investeringer innenfor 

medlemsstatenes grenser, vil øke sammenkoplingen av 

transeuropeiske telekommunikasjonsnett. 

71) Når EFTA-stater (Det europeiske frihandelsforbund) 

som er EØS-medlemmer (Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde) skal delta i Ordningen for et 

sammenkoplet Europa, bør deltakingen skje i samsvar 

med vilkårene fastsatt i EØS-avtalen. Hver sektor som 

omfattes av denne forordning, skal derfor regnes som et 

atskilt program. EFTA-staters deltaking i Ordningen for 

et sammenkoplet Europa bør særlig fastsettes på 

området for telekommunikasjon. 

72) Når det gjelder støtteberettigelsen til transportprosjekter 

av felles interesse i tredjestater i henhold til denne 

forordning, bør de veiledende kartene i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 1315/2013 legges til grunn. I tredje-

stater som nevnte forordning ikke omfatter veiledende 

kart for, bør prosjekter av felles interesse være 

støtteberettiget når det foregår et gjensidig samarbeid 

med sikte på å komme til enighet om slike veiledende 

kart. 

73) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

samordne, utvikle og finansiere transeuropeiske nett, 

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 forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

74) Av klarhetshensyn bør europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(1) 

oppheves. 

75) Denne forordning bør tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende, slik at 

delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter fastsatt 

i denne forordning, kan vedtas til rett tid. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FELLES BESTEMMELSER 

KAPITTEL I 

Ordningen for et sammenkoplet Europa 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning opprettes Ordningen for et sammen-

koplet Europa, som fastsetter vilkårene, metodene og fram-

gangsmåtene for å gi finansiell støtte fra Unionen til 

transeuropeiske nett med sikte på å støtte prosjekter av felles 

interesse i sektoren for transport-, telekommunikasjons- og 

energiinfrastrukturer og utnytte potensielle synergier mellom 

disse sektorene. Den fastsetter også fordelingen av midlene som 

skal gjøres tilgjengelige i henhold til den flerårige finansielle 

rammen for årene 2014–2020. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1. «prosjekt av felles interesse» et prosjekt identifisert i 

forordning (EU) nr. 1315/2013 eller forordning (EU) 

nr. 347/2013, eller i en forordning om retningslinjer for 

transeuropeiske nett på området for telekommunikasjons-

infrastruktur, 

2. «grensekryssende strekning» i transportsektoren den 

strekningen som sikrer kontinuiteten i et prosjekt av felles 

interesse mellom de nærmeste byknutepunktene på begge 

sider av grensen mellom to medlemsstater eller mellom en 

medlemsstat og en nabostat,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 67/2010 av  

30. november 2009 om fastsettelse av generelle regler for tildeling 

av finansiell støtte fra Fellesskapet på området for transeuropeiske 

nett (EUT L 27 av 30.1.2007, s. 20). 
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3. «nabostat» en stat som omfattes av den europeiske nabo-

skapspolitikken, herunder det strategiske partnerskapet, 

utvidelsespolitikken og Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde eller Det europeiske frihandelsforbund, 

4. «tredjestat» en nabostat eller en annen stat som Unionen 

kan samarbeide med for å nå målene fastsatt i denne 

forordning, 

5. «anleggsarbeid» kjøp, levering og bruk av komponenter, 

systemer og tjenester, herunder programvare, gjennom-

føring av utviklings-, konstruksjons- og monteringsvirk-

somhet tilknyttet er prosjekt, godkjenning av installasjoner 

og igangsettelse av et prosjekt, 

6. «undersøkelser» virksomhet som er nødvendige for å 

forberede gjennomføringen av et prosjekt, som forbere-

dende undersøkelser, kartlegging, forundersøkelser, 

vurderingsundersøkelser, prøvings- og valideringsunder-

søkelser, herunder i form av programvare og annen faglig 

bistand, herunder forberedende tiltak for å definere og 

utvikle et prosjekt og ta beslutninger om finansiering, for 

eksempel rekognosering på aktuelle steder og utarbeiding 

av finansieringspakken, 

7. «programstøttetiltak» i forbindelse med Ordningen for et 

sammenkoplet Europa, alle oppfølgingstiltak som er 

nødvendige for gjennomføring av ordningen og gjennom-

føringen av de enkelte sektorspesifikke retningslinjene, for 

eksempel tjenester, særlig ytelse av faglig bistand, herunder 

bruk av finansieringsordninger, samt virksomhet tilknyttet 

forberedelser, forundersøkelser, samordning, overvåking, 

samråd med berørte parter, kontroll, revisjon og vurdering 

av direkte betydning for forvaltningen av Ordningen for et 

sammenkoplet Europa og for å nå ordningens mål. 

Programstøttetiltak omfatter særlig undersøkelser, møter, 

kartlegging av infrastruktur, informasjon, spredning, 

kommunikasjon og bevisstgjøringstiltak, utgifter tilknyttet 

IT-verktøy og -nettverk med sikte på å utveksle 

informasjon om Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

samt alle andre utgifter som Kommisjonen pådrar seg i 

forbindelse med faglig og administrativ bistand som er 

nødvendig for å forvalte Ordningen for et sammenkoplet 

Europa, eller for å gjennomføre de enkelte sektorspesifikke 

retningslinjene. Programstøttetiltak omfatter også virk-

somhet som er nødvendig for å tilrettelegge forberedelsen 

av prosjekter av felles interesse, særlig i medlemsstatene, 

som er berettiget til støtte fra utjevningsfondet, med sikte 

på å innhente finansiering i henhold til denne forordning 

eller på finansmarkedet. Dersom det er hensiktsmessig, 

skal programstøttetiltak også omfatte å dekke kostnadene 

til det utøvende organet som Kommisjonen har pålagt 

gjennomføringen av bestemte deler av Ordningen for et 

sammenkoplet Europa («utøvende organ»), 

8. «tiltak» en aktivitet som er identifisert som finansielt og 

faglig uavhengig, har en bestemt tidsramme og er 

nødvendig for å gjennomføre et prosjekt av felles interesse, 

9. «støtteberettiget kostnad» det samme som i forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012, 

10. «mottaker» en medlemsstat, en internasjonal organisasjon 

eller en offentlig eller privat virksomhet eller et offentlig 

eller privat organ som er utvalgt til å motta finansiell støtte 

fra Unionen i henhold til denne forordning og i samsvar 

med ordningene fastsatt i det aktuelle arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 17, 

11. «gjennomføringsorgan» en offentlig eller privat virksomhet 

eller et offentlig eller privat organ utnevnt av en mottaker 

som er en medlemsstat eller en internasjonal organisasjon, 

for å gjennomføre det aktuelle tiltaket. En slik utnevnelse 

skal besluttes av mottakeren på dennes eget ansvar og, 

dersom den krever tildeling av en innkjøpskontrakt, i 

samsvar med gjeldende unionsregler og nasjonale regler for 

offentlige innkjøp, 

12. «samlet nett» transportinfrastrukturen definert i samsvar 

med kapittel II i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

13. «hovednett» transportinfrastrukturen definert i samsvar 

med kapittel III i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

14. «korridorer i hovednettet» ordningen for å tilrettelegge en 

samordnet gjennomføring av hovednettet som fastsatt i 

kapittel IV i forordning (EU) nr. 1315/2013 og oppført i 

del I i vedlegg I til denne forordning, 

15. «flaskehals» i transportsektoren en fysisk, teknisk eller 

funksjonell hindring som fører til et systembrudd som 

påvirker kontinuiteten til trafikkflyten over lange distanser 

eller over landegrensene, og som kan avhjelpes ved 

utvikling av ny infrastruktur eller betydelig opprusting av 

eksisterende infrastruktur som kan medføre betydelige 

forbedringer som løser flaskehalsproblemet, 

16. «prioritet» prioriterte korridorer for elektrisk kraft, 

prioriterte korridorer for gass eller prioriterte temaområder 

angitt i forordning (EU) nr. 347/2013, 

17. «telematikksystemer» systemene definert i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, 

18. «energiinfrastruktur» infrastrukturen definert i forordning 

(EU) nr. 347/2013, 

19. «synergier mellom sektorer» forekomst av lignende eller 

komplementære tiltak på tvers av minst to av sektorene for 

transport, telekommunikasjon eller energi der finansielle, 

faglige eller menneskelige ressurser kan slås sammen for 

kostnadseffektivisering eller best mulige resultater, 

20. «isolert nett» jernbanenettet til en medlemsstat, eller en del 

av dette, som fastsatt i forordning (EU) nr. 1315/2013.  
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Artikkel 3 

Generelle mål 

Ordningen for et sammenkoplet Europa skal gjøre det mulig å 

forberede og gjennomføre prosjekter av felles interesse innenfor 

rammen av politikken for transeuropeiske nett i transport-, 

telekommunikasjons- og energisektoren. Ordningen for et 

sammenkoplet Europa skal særlig støtte gjennomføringen av 

prosjekter av felles interesse som skal bidra til utvikling og 

bygging av ny infrastruktur og nye tjenester, eller til opprusting 

av eksisterende infrastrukturer og tjenester i transport-, 

telekommunikasjons- og energisektoren. Manglende forbin-

delser i transportsektoren skal prioriteres. Videre skal 

Ordningen for et sammenkoplet Europa bidra til å støtte 

prosjekter som gir en europeisk tilleggsverdi og betydelige 

sosiale fordeler og ikke mottar tilstrekkelig finansiering fra 

markedet. Følgende generelle mål skal gjelde for transport-, 

telekommunikasjons- og energisektoren: 

a) De skal bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst i 

samsvar med Europa 2020-strategien, ved å utvikle 

moderne og meget effektive transeuropeiske nett som tar 

hensyn til framtidig trafikkflyt og er til fordel for hele 

Unionen med hensyn til å øke konkurransedyktigheten på 

det globale markedet og økonomisk, sosial og territorial 

utjevning på det indre marked og å skape et miljø som er 

mer gunstig for offentlige, private eller offentlig-private 

investeringer gjennom en kombinasjon av finansierings-

ordninger og direkte støtte fra Unionen, der prosjekter kan 

dra fordel av en slik kombinasjon av ordninger og ved å 

utnytte synergier på tvers av sektorene på en hensiktsmessig 

måte. 

 Måloppnåelsen skal måles ved omfanget av privat, offentlig 

eller offentlig-privat investering i prosjekter av felles 

interesse, samt særlig ved omfanget av privat investering i 

prosjekter av felles interesse som oppnås gjennom 

finansieringsordninger i henhold til denne forordning. Det 

skal legges særlig vekt på effektiv bruk av offentlig 

investering. 

b) De skal gjøre det mulig for Unionen å nå målene for 

bærekraftig utvikling, herunder å redusere klimagas-

sutslippene med minst 20 prosent sammenlignet med nivået 

fra 1990, øke energieffektiviteten med 20 prosent og øke 

andelen fornybar energi til 20 prosent innen 2020, slik at de 

bidrar til Unionens mål for avkarbonisering på mellomlang 

og lang sikt samt sikrer større solidaritet mellom medle-

msstatene. 

Artikkel 4 

Særlige sektormål 

1.  Uten at de generelle målene fastsatt i artikkel 3 berøres, 

skal Ordningen for et sammenkoplet Europa bidra til at de 

særlige sektormålene nevnt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel nås. 

2.  I transportsektoren skal Ordningen for et sammenkoplet 

Europa støtte prosjekter av felles interesse, som definert i 

artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1315/2013, som ivaretar 

målene angitt nedenfor, som nærmere beskrevet i artikkel 4 i 

nevnte forordning: 

a) fjerne flaskehalser, styrke jernbanens samtrafikkevne, 

bygge manglende forbindelser og særlig utbedre grense-

kryssende strekninger. Måloppnåelsen skal måles ved: 

i) antallet nye eller utbedrede grensekryssende forbin-

delser, 

ii) antallet kilometer jernbanelinje som er tilpasset den 

europeiske standarden for nominell sporvidde og utstyrt 

med ERTMS, 

iii) antallet flaskehalser som er fjernet og strekninger med 

økt kapasitet på transportveier for alle transport-

systemer som har mottatt finansiering fra Ordningen for 

et sammenkoplet Europa, 

iv) lengden på nettet av innlands vannveier etter klasse i 

Unionen, og 

v) lengden på Unionens jernbanenett som er opprustet i 

samsvar med kravene nevnt i artikkel 39 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 1315/2013. 

b) sikre bærekraftige og effektive transportsystemer på lang 

sikt for å forberede forventet framtidig transportflyt, samt 

gjøre avkarbonisering av alle transportsystemer mulig ved 

en overgang til nyskapende, energieffektiv transport-

teknologi med lavt utslipp og best mulig sikkerhet. 

Måloppnåelsen skal måles ved: 

i) antallet forsyningspunkter for alternativt drivstoff for 

kjøretøyer som benytter TEN-T-hovednettet for 

veitransport i Unionen, 

ii) antallet innlandshavner og kysthavner i TEN-T-

hovednettet utstyrt med forsyningspunkter for 

alternativt drivstoff i Unionen, og 

iii) reduksjonen av antallet trafikkofre på veinettet i 

Unionen. 

c) skape best mulig integrasjon og samtrafikk mellom 

transportsystemene og styrke transporttjenestenes sam-

trafikkevne, samtidig som tilgjengeligheten til transport-

infrastrukturene sikres. Måloppnåelsen skal måles ved: 

i) antall logistikkplattformer for ulike transportsystemer, 

herunder innlands- og kysthavner og lufthavner, som er 

tilknyttet jernbanenettet, 

ii) antall utbedrede bane-vei-terminaler, og antallet 

utbedrede eller nye forbindelser mellom havner 

gjennom motorveier til sjøs,  
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iii) antall kilometer innlands vannveier utstyrt med RIS, 

iv) i hvilken grad SESAR-systemet, VTMIS og ITS er tatt i 

bruk i veisektoren. 

Indikatorene som er nevnt i dette avsnittet, skal ikke gjelde for 

medlemsstater som ikke har et jernbanenett eller nett av 

innlands vannveier. 

Disse indikatorene skal ikke brukes som kriterier for hvorvidt 

tiltak velges ut eller er støtteberettiget i henhold til Ordningen 

for et sammenkoplet Europa. 

Veiledende prosentsatser som gjenspeiler andelen av de 

samlede budsjettmidlene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) som 

skal tildeles til hver av de tre særlige transportmålene, er angitt 

i del IV i vedlegg I til denne forordning. Kommisjonen skal 

ikke avvike fra disse veiledende prosentsatsene med mer enn 

fem prosentpoeng. 

3.  I energisektoren skal Ordningen for et sammenkoplet 

Europa støtte prosjekter av felles interesse som har ett eller 

flere av følgende mål: 

a) øke konkurransedyktigheten ved å fremme ytterligere 

integrasjon av det indre energimarkedet og samtrafikkevnen 

til elektrisitets- og gassnett på tvers av landegrensene. 

Måloppnåelsen skal måles i ettertid ved: 

i) antallet prosjekter som effektivt knytter sammen 

medlemsstatenes nett og fjerner indre hindringer, 

ii) reduksjon eller fjerning av medlemsstaters energi-

isolering, 

iii) prosentandelen elektrisk kraft som transporteres over 

landegrensene, i forhold til den installerte kapasiteten 

for produksjon av elektrisk kraft i de berørte medle-

msstatene, 

iv) pristilnærming i gass- og/eller elektrisitetsmarkedene i 

de berørte medlemsstatene, og 

v) prosentandelen av den høyeste etterspørselen i de to 

berørte medlemsstatene som har toveisforbindelser for 

gass. 

b) øke sikkerheten til energiforsyningen i Unionen, 

 Måloppnåelsen skal måles i ettertid ved: 

i) antallet prosjekter som muliggjør bredde innen 

energikilder, leverandører og forsyningsveier, 

ii) antallet prosjekter som øker lagringskapasiteten, 

iii) systemers motstandsdyktighet med hensyn til antall 

forsyningsavbrudd og deres varighet, 

iv) hvor store reduksjoner i produksjonen av fornybar 

energi som er unngått, 

v) isolerte markeders forbindelse til et større utvalg 

forsyningskilder, 

vi) best mulig bruk av energiinfrastrukturmidler. 

c) bidra til bærekraftig utvikling og miljøvern, blant annet ved 

å integrere energien fra fornybare kilder i overføringsnettet, 

og ved å utvikle intelligente energinett og karbondiok-

sidnett. 

 Måloppnåelsen skal måles i ettertid ved: 

i) mengden fornybar elektrisk kraft som overføres fra 

produksjon til større forbrukssentre og lagringsplasser, 

ii) hvor store reduksjoner i produksjonen av fornybar 

energi som er unngått, 

iii) antallet iverksatte prosjekter for intelligente elektri-

sitetsnett som har fått støtte gjennom Ordningen for et 

sammenkoplet Europa, og den etterspørsel-respons 

disse har gjort mulig, 

iv) mengden CO2-utslipp som er forhindret gjennom 

prosjekter som har fått støtte gjennom Ordningen for et 

sammenkoplet Europa. 

Indikatorene nevnt i dette nummer til måling av måloppnåelse i 

ettertid, skal ikke brukes som kriterier for hvorvidt tiltak velges 

ut eller er støtteberettiget i henhold til Ordningen for et 

sammenkoplet Europa. 

Vilkårene for at prosjekter av felles interesse skal være 

berettiget til støtte fra Unionen er angitt i artikkel 14 i 

forordning (EU) nr. 347/2013, mens utvelgelseskriteriene for 

prosjekter av felles interesse er fastsatt i artikkel 4 i nevnte 

forordning. 

4.  I telekommunikasjonssektoren skal Ordningen for et 

sammenkoplet Europa støtte tiltak som tar sikte på å nå målene 

som er angitt i en forordning om retningslinjer for trans-

europeiske nett på området for telekommunikasjons-

infrastruktur. 

Artikkel 5 

Budsjett 

1.  Den finansielle rammen for gjennomføringen av 

Ordningen for et sammenkoplet Europa for tidsrommet 2014-

2020 skal være 33 242 259 000(1) millioner euro i løpende 

priser. Beløpet skal fordeles slik: 

a) transportsektoren: 26 250 582 000 euro, hvorav  

11 305 500 000 euro skal overføres fra utjevningsfondet og 

brukes i samsvar med denne forordning utelukkende i 

medlemsstater som er berettiget til støtte fra 

utjevningsfondet,  

  

(1) Den finansielle rammen for Ordningen for et sammenkoplet 

Europa for tidsrommet 2014-2020 i faste 2011-priser er 

29 300 000 000 euro, fordelt slik: 23 174 000 000 euro, herunder  

10 000 000 000 euro til utjevningsstater (transport), 5 126 000 000 

euro (energi), 1 000 000 000 euro(telekommunikasjon). 
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b) telekommunikasjonssektoren: 1 141 602 000 euro, 

c) energisektoren: 5 850 075 000 euro. 

Beløpene berører ikke anvendelsen av fleksibilitetsordningen 

fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(1). 

2.  Den finansielle rammen for gjennomføring av Ordningen 

for et sammenkoplet Europa skal dekke utgifter til: 

a) tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse og 

programstøttetiltak fastsatt i artikkel 7, 

b) programstøttetiltak for utgifter Kommisjonen har pådratt 

seg til faglig og administrativ støtte tilknyttet forvaltningen 

av Ordningen for et sammenkoplet Europa, herunder tiltak 

som er nødvendige for å sikre overgangen mellom 

Ordningen for et sammenkoplet Europa og de tiltakene som 

er vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 680/2007, opptil 

1 prosent av den finansielle rammen; kostnadene til det 

utøvende organet inngår også under denne øvre grensen. 

3.  Etter den foreløpige vurderingen nevnt i artikkel 27 nr. 1, 

kan Europaparlamentet og Rådet, etter forslag fra Kommi-

sjonen, overføre bevilgninger mellom transport-, telekommuni-

kasjons- og energisektoren fra tildelingen fastsatt i nr. 1, med 

unntak av beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført fra 

utjevningsfondet for å finansiere prosjekter i transportsektoren i 

medlemsstater som er berettiget til støtte fra utjevningsfondet. 

4.  De årlige bevilgningene skal godkjennes av 

Europaparlamentet og Rådet innenfor den flerårige finansielle 

rammen for tidsrommet 2014–2020. 

KAPITTEL II 

Former for finansiering og finansielle bestemmelser 

Artikkel 6 

Former for finansiell støtte 

1.  Ordningen for et sammenkoplet Europa skal gjennom-

føres ved hjelp av én eller flere av formene for finansiell støtte 

fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig 

tilskudd, offentlige innkjøp og finansieringsordninger. 

2.  For formålene i denne forordning skal arbeidsprogram-

mene nevnt i artikkel 17, fastsette formene for finansiell støtte, 

særlig tilskudd, offentlige innkjøp og finansieringsordninger. 

3.  Etter en nytte- og kostnadsanalyse kan Kommisjonen 

overlate deler av gjennomføringen av Ordningen for et 

sammenkoplet Europa til organene nevnt i artikkel 58 nr. 1 

bokstav a) og artikkel 62 i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, og særlig til det utøvende organet, med sikte på 

best mulig forvaltning og strengest mulige krav til effektivitet i 

  

(1) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for tidsrommet 

2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

Ordningen for et sammenkoplet Europa innen transport-, 

telekommunikasjons- og energisektoren. Kommisjonen kan 

også overlate deler av gjennomføringen av Ordningen for et 

sammenkoplet Europa til organene nevnt i artikkel 58 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Artikkel 7 

Berettigelse og vilkår for finansiell støtte 

1.  Det er bare tiltak som bidrar til prosjekter av felles 

interesse i samsvar med forordning (EU) nr. 1315/2013 og  

(EU) nr. 347/2013 og en forordning om retningslinjer for 

transeuropeiske nett i området for telekommunikasjons-

infrastruktur, samt programstøttetiltak, som skal være berettiget 

til finansiell støtte fra Unionen i form av tilskudd, offentlige 

innkjøp og finansieringsordninger. 

2.  I transportsektoren er det bare tiltak som bidrar til 

prosjekter av felles interesse i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1315/2013, og programstøttetiltak, som skal være berettiget 

til finansiell støtte fra Unionen i form av offentlige innkjøp og 

finansieringsordninger i henhold til denne forordning. Det er 

bare følgende tiltak som skal være berettiget til finansiell støtte 

fra Unionen i form av tilskudd i henhold til denne forordning: 

a) tiltak for å gjennomføre hovednettet i samsvar med kapittel 

III i forordning (EU) nr. 1315/2013, herunder bruk av ny 

teknologi og nyskaping i samsvar med artikkel 33 i nevnte 

forordning, og prosjekter og tverrgående prioriteringer 

nevnt i del I i vedlegg I til denne forordning, 

b) tiltak for å gjennomføre det samlede nettet i samsvar med 

kapittel II i forordning (EU) nr. 1315/2013, når slike tiltak 

bidrar til å bygge manglende forbindelser, tilrettelegge 

trafikkflyt over landegrensene eller fjerne flaskehalser, og 

når disse tiltakene også bidrar til å utvikle hovednettet eller 

knytte sammen korridorer i hovednettet, eller når slike tiltak 

bidrar til bruk av ERTMS på hovedruter for korridorer for 

godstransport med jernbane, som definert i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 913/2010, opptil en øvre grense på fem 

prosent av den finansielle rammen for transport som angitt i 

artikkel 5 i denne forordning, 

c) undersøkelser tilknyttet prosjekter av felles interesse som 

definert i artikkel 8 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, 

d) undersøkelser tilknyttet grensekryssende prioriterte 

prosjekter som definert i vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU(2), 

e) tiltak som støtter prosjekter av felles interesse som definert i 

artikkel 8 nr. 1 bokstav a), d) og e) i forordning (EU)  

nr. 1315/2013,  

  

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU av  

7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for utviklingen av et 

transeuropeisk transportnett (EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1). 
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f) tiltak for å gjennomføre transportinfrastruktur i knute-

punkter i hovednettet, herunder byknutepunkter, som 

definert i artikkel 41 i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

g) tiltak som støtter telematikksystemer i samsvar med artikkel 

31 i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

h) tiltak som støtter godstransporttjenester i samsvar med 

artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

i) tiltak for å redusere støy fra jernbanetransport, herunder ved 

ettermontering på eksisterende rullende materiell i 

samarbeid med blant annet jernbaneindustrien, 

j) programstøttetiltak, 

g) tiltak for å gjennomføre trygg og sikker infrastruktur i 

samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

l) tiltak som støtter motorveier til sjøs som fastsatt i artikkel 

21 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

Transportrelaterte tiltak som omfatter en grensekryssende 

strekning eller deler av en slik strekning, skal være berettiget til 

finansiell støtte fra Unionen bare dersom det foreligger en 

skriftlig avtale mellom de berørte medlemsstatene eller mellom 

medlemsstatene og berørte tredjestater om ferdigstillelse av den 

grensekryssende strekningen. 

3.  I energisektoren skal alle tiltak for å gjennomføre 

prosjektene av felles interesse som er tilknyttet prioriterte 

korridorer og områder nevnt i del II i vedlegg I til denne 

forordning, og som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 14 i 

forordning (EU) nr. 347/2013, samt programstøttetiltak, være 

berettiget til finansiell støtte fra Unionen i form av 

finansieringsordninger, offentlige innkjøp og tilskudd i henhold 

til denne forordning. 

For at unionsbudsjettet skal kunne brukes mest mulig effektivt 

for å mangfoldiggjøre virkningen av den finansielle støtten fra 

Unionen, skal Kommisjonen om mulig prioritere å gi finansiell 

støtte i form av finansieringsordninger, med forbehold om 

markedsgjennomslag og innenfor den øvre grensen for bruk av 

finansieringsordninger i samsvar med artikkel 14 nr. 2 og 

artikkel 21 nr. 4. 

4.  I telekommunikasjonssektoren skal alle tiltak for å 

gjennomføre prosjekter av felles interesse og program-

støttetiltak som er omtalt i en forordning om retningslinjer for 

transeuropeiske nett på området for telekommunikasjons-

infrastruktur og oppfyller kriteriene fastsatt i samsvar med 

nevnte forordning, være berettiget til finansiell støtte fra 

Unionen i henhold til denne forordning, etter følgende regler: 

a) generelle tjenester, hovedtjenesteplattformer og program-

støttetiltak skal finansieres gjennom tilskudd og/eller 

offentlige innkjøp, 

b) tiltak på området for bredbåndsnett skal finansieres 

gjennom finansieringsordninger. 

5.  Tiltak med synergier mellom sektorer som bidrar til 

prosjekter av felles interesse som er støtteberettiget i henhold til 

minst to forordninger nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal være 

berettiget til å motta finansiell støtte i henhold til denne 

forordning med hensyn til forslagsinnbydelser på tvers av 

sektorer som nevnt i artikkel 17 nr. 7, bare dersom 

komponentene og kostnadene forbundet med tiltaket klart kan 

fordeles per sektor i henhold til nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel. 

KAPITTEL III 

Tilskudd 

Artikkel 8 

Former for tilskudd og støtteberettigede kostnader 

1.  Tilskudd i henhold til denne forordning kan være utformet 

på en av de måtene som er fastsatt i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

Arbeidsprogrammene nevnt i artikkel 17 i denne forordning, 

skal fastsette tilskuddsformene som kan brukes til å finansiere 

de aktuelle tiltakene. 

2.  Uten at forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 berøres, 

kan utgifter til tiltak i forbindelse med prosjekter inkludert i de 

første flerårige og årlige arbeidsprogrammene, være 

støtteberettiget fra 1. januar 2014. 

3.  Det er bare utgifter som er påløpt i medlemsstater, som er 

støtteberettiget, bortsett fra når prosjektet av felles interesse 

omfatter territoriet til én eller flere tredjestater, og der tiltaket er 

uunngåelig for å nå målene for det aktuelle prosjektet. 

4.  Kostnadene til utstyr og infrastruktur som mottakeren 

behandler som investeringsutgifter, kan gi rett til støtte opptil 

det samlede beløp. 

5.  Utgifter tilknyttet undersøkelser om miljøvern og om 

samsvar med gjeldende unionsrett, kan gi rett til støtte. 

6.  Utgifter tilknyttet kjøp av land skal ikke gi rett til støtte, 

med unntak av midler som overføres fra utjevningsfondet i 

transportsektoren i samsvar med en forordning som fastsetter 

felles bestemmelser om Det europeiske fond for regionut-

vikling, Det europeiske sosialfond, utjevningsfondet, Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene og Det 

europeiske hav- og fiskerifond, og som fastsetter alminnelige 

bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond og utjevningsfondet.  
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7.  Berettigede kostnader skal omfatte merverdiavgift 

(«mva.») i samsvar med artikkel 126 nr. 3 bokstav c) i forord-

ning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Når det gjelder beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført 

fra utjevningsfondet for bruk i medlemsstater som er berettiget 

til støtte fra utjevningsfondet, skal reglene for berettigelse 

vedrørende merverdiavgift, være de samme som de som gjelder 

for utjevningsfondet nevnt i en forordning som fastsetter felles 

bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det 

europeiske sosialfond, utjevningsfondet, Det europeiske fond 

for utvikling av landdistriktene og Det europeiske hav- og 

fiskerifond, og som fastsetter alminnelige bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond 

og utjevningsfondet. 

8.  Regler for støtteberettigelse for kostnader mottakere har 

pådratt seg, får tilsvarende anvendelse på kostnader som 

gjennomføringsorganer har pådratt seg. 

Artikkel 9 

Vilkår for deltaking 

1.  Forslag skal sendes inn av én eller flere medlemsstater, 

eller etter avtale med berørte medlemsstater, av internasjonale 

organisasjoner, fellesforetak eller offentlige eller private 

virksomheter eller organer etablert i medlemsstatene. 

2.  Forslag kan sendes inn av enheter som ikke har status som 

rettssubjekt i henhold til gjeldende nasjonal lov, forutsatt at 

representantene har kompetanse til å påta seg rettslige 

forpliktelser på deres vegne og gi en garanti som beskytter 

Unionens finansielle interesser tilsvarende den som juridiske 

personer kan gi. 

3.  Forslag innsendt av fysiske personer er ikke støtteberet-

tiget. 

4.  Dersom det er nødvendig for å nå målene for et gitt 

prosjekt av felles interesse, og dersom deltakingen er behørig 

begrunnet, kan tredjestater og enheter etablert i tredjestater, 

delta i tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse. 

De kan ikke motta finansiell støtte i henhold til denne 

forordning, bortsett fra når det er absolutt nødvendig for å nå 

målene for et bestemt prosjekt av felles interesse. 

5.  Flerårige og årlige arbeidsprogrammer nevnt i artikkel 17, 

kan inneholde ytterligere særlige regler for innsending av 

forslag. 

Artikkel 10 

Finansieringssatser 

1.  Med unntak av tilfellene nevnt i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, skal forslag velges ut på grunnlag av 

forslagsinnbydelser basert på arbeidsprogrammene nevnt i 

artikkel 17 i denne forordning. 

2.  I transportsektoren skal den finansielle støtten fra Unionen 

ikke overstige: 

a) når det gjelder tilskudd til undersøkelser: 50 prosent av 

støtteberettigede kostnader, 

b) når det gjelder tilskudd til anleggsarbeid: 

i) for jernbanenett og veinett i medlemsstater der det ikke 

finnes noe jernbanenett på territoriet, eller i medle-

msstater eller deler av medlemsstater som har et isolert 

nett uten langtransport av gods med jernbane: 

20 prosent av støtteberettigede kostnader; finansie-

ringssatsen kan økes til høyst 30 prosent for tiltak for å 

løse flaskehalser, og til 40 prosent for tiltak som 

gjelder grensekryssende strekninger og tiltak som 

styrker jernbanens samtrafikkevne, 

ii) for innlands vannveier: 20 prosent av støtteberettigede 

kostnader; finansieringssatsen kan økes til høyst 

40 prosent for tiltak for å løse flaskehalser, og til høyst 

40 prosent for tiltak som gjelder grensekryssende 

strekninger, 

iii) for landtransport, forbindelser til og utvikling av logis-

tikkplattformer for ulike transportsystemer, herunder 

forbindelser til innlands- og kysthavner og lufthavner, 

samt havneutvikling: 20 prosent av støtteberettigede 

kostnader, 

iv) for tiltak for å redusere støy fra godstransport med 

jernbane, herunder ved ettermontering på eksisterende 

rullende materiell: 20 prosent av støtteberettigede 

kostnader opptil en samlet øvre grense på 1 prosent av 

budsjettmidlene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a), 

v) for å gi funksjonshemmede bedre tilgang til transport-

infrastrukturen: 30 prosent av støtteberettigede kost-

nader til tilpasningsarbeid, men ikke i noe tilfelle mer 

enn 10 prosent av samlede støtteberettigede kostnader 

for arbeidet, 

vi) for tiltak som støtter ny teknologi og nyskaping innen 

alle transportsystemer: 20 prosent av støtteberettigede 

kostnader, 

vii) for tiltak som støtter grensekryssende veistrekninger: 

10 prosent av støtteberettigede kostnader, 

c) når det gjelder tilskudd til telematikksystemer og -tjenester: 

i) for jordbaserte komponenter i ERTMS, SESAR-

systemet, RIS og VTMIS: 50 prosent av støtteberet-

tigede kostnader, 

ii) for jordbaserte komponenter i ITS for veisektoren: 

20 prosent av støtteberettigede kostnader, 

iii) for komponenter om bord i ERTMS: 50 prosent av 

støtteberettigede kostnader,  
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iv) for komponenter om bord i SESAR-systemet, RIS, 

VTMIS og ITS for veisektoren: 20 prosent av 

støtteberettigede kostnader opptil en samlet øvre grense 

på 5 prosent av budsjettmidlene nevnt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a), 

v) for tiltak som støtter utvikling av motorveier til sjøs: 

30 prosent av støtteberettigede kostnader, 

 Kommisjonen skal skape gunstige vilkår for å utvikle 

prosjekter for motorveier til sjøs sammen med 

tredjestater, 

vi) for andre telematikksystemer enn de som er nevnt i  

nr. i)-iv), godstransporttjenester og sikre parkerings-

plasser i hovedveinettet: 20 prosent av støtteberettigede 

kostnader. 

3.  I energisektoren skal den finansielle støtten fra Unionen 

ikke overstige 50 prosent av støtteberettigede kostnader til 

undersøkelser og/eller anleggsarbeid. Finansieringssatsene kan 

økes til høyst 75 prosent for tiltak som på grunnlag av 

dokumentasjonen nevnt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 347/2013, gir en høy grad av regional eller unionsdekkende 

forsyningssikkerhet, styrker solidariteten i Unionen eller består 

av svært nyskapende løsninger. 

4.  I telekommunikasjonssektoren skal den finansielle støtten 

fra Unionen ikke overstige: 

a) for tiltak på området for generelle tjenester: 75 prosent av 

støtteberettigede kostnader, 

b) for tverrgående tiltak, herunder kartlegging av infrastruktur, 

partnerskap og faglig bistand: 75 prosent av støtteberet-

tigede kostnader. 

Hovedtjenesteplattformene skal normalt finansieres på grunnlag 

av innkjøp. De kan i unntakstilfeller finansieres med et tilskudd 

som dekker opptil 100 prosent av støtteberettigede kostnader, 

uten at dette berører medfinansieringsprinsippet. 

5.  Finansieringssatsene kan økes med opptil ti prosentpoeng 

over prosentsatsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 for tiltak med 

synergier mellom minst to av sektorene omfattet av Ordningen 

for et sammenkoplet Europa. Denne økningen skal ikke gjelde 

for finansieringssatsene nevnt i artikkel 11. 

6. Den finansielle støtten som tildeles utvalgte tiltak, skal 

tilpasses på grunnlag av en nytte- og kostnadsanalyse for hvert 

prosjekt, tilgangen til midler fra unionsbudsjettet og behovet for 

å utnytte Unionens midler best mulig. 

Artikkel 11 

Særlige utlysninger om midler fra utjevningsfondet i 

transportsektoren 

1.  Med hensyn til beløpet på 11 305 500 000 euro som  

er overført fra utjevningsfondet til bruk utelukkende i 

medlemsstater som er berettiget til støtte fra utjevningsfondet, 

skal det foretas særlige utlysninger for prosjekter for gjennom-

føring av hovednettet eller for prosjekter og tverrgående 

prioriteringer nevnt i del I i vedlegg I, utelukkende i 

medlemsstater som er berettiget til støtte fra utjevningsfondet. 

2.  Gjeldende regler for transportsektoren i henhold til denne 

forordning skal gjelde for slike særlige utlysninger. Fram til  

31. desember 2016 skal støtteberettigede prosjekter velges ut i 

samsvar med den nasjonale tildelingen i henhold til 

utjevningsfondet. Med virkning fra 1. januar 2017 skal midler 

som er overført til Ordningen for et sammenkoplet Europa, men 

ikke øremerket et transportinfrastrukturprosjekt, gjøres tilgjen-

gelig for alle medlemsstater som er berettiget til støtte fra 

utjevningsfondet, for å finansiere transportinfrastruktur-

prosjekter i samsvar med denne forordning. 

3.  For å støtte medlemsstater som er berettiget til støtte fra 

utjevningsfondet, men som kan ha vanskeligheter med å 

utforme prosjekter på et høyt nok nivå og/eller med høy nok 

kvalitet og tilstrekkelig tilleggsverdi for Unionen, skal det rettes 

særlig oppmerksomhet mot programstøttetiltak for å styrke den 

institusjonelle kapasiteten og effektiviteten til offentlige 

myndigheter og tjenester tilknyttet utviklingen og gjennom-

føringen av prosjekter oppført i del I i vedlegg I. Kommisjonen 

kan foreta ekstra utlysninger for å sikre at de overførte midlene 

utnyttes best mulig i alle medlemsstater som er berettiget til 

støtte fra utjevningsfondet. 

4.  Beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført fra 

utjevningsfondet, kan ikke brukes til å øremerke budsjettmidler 

til finansieringsordninger i henhold til denne forordning før fra 

og med 1. januar 2017. Fra og med nevnte dato kan beløpet på 

11 305 500 000 euro som er overført fra utjevningsfondet, 

brukes til å øremerke budsjettmidler til prosjekter der de 

ansvarlige enhetene allerede har inngått avtalemessige 

forpliktelser. 

5.  Uten hensyn til artikkel 10, og når det gjelder beløpet på 

11 305 500 000 euro som er overført fra utjevningsfondet for 

bruk i medlemsstater som er berettiget til støtte fra utjev-

ningsfondet, skal øvre grense for finansieringssatsene være den 

samme som den som gjelder for utjevningsfondet nevnt i en 

forordning som fastsetter felles bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, 

utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene og Det europeiske hav- og fiskerifond, og som 

fastsetter alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for 

regionutvikling, Det europeiske sosialfond og utjevningsfondet 

for følgende: 

a) tiltak vedrørende tilskudd til undersøkelser, 

b) tiltak vedrørende tilskudd til anleggsarbeid, 

i) jernbaner og innlands vannveier,  
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ii) tiltak for å støtte grensekryssende veistrekninger og når 

det gjelder medlemsstater uten jernbanenett, TEN-T-

veinettet i  

iii) tiltak for landtransport, forbindelser til og utvikling av 

logistikkplattformer for ulike transportsystemer, 

herunder forbindelser til innlandshavner og kysthavner, 

herunder innretninger for automatisk justering av 

sporvidde, og utvikling av havner med isbrytings-

kapasitet, samt forbindelsespunkter, med særlig vekt på 

jernbaneforbindelser, unntatt i medlemsstater uten 

jernbanenett, 

c) tiltak vedrørende tilskudd til telematikksystemer og  

-tjenester, 

i) ERTMS, RIS og VTMIS, SESAR-systemet og ITS for 

veisektoren, 

ii) øvrige telematikksystemer, 

iii) tiltak for å støtte utvikling av motorveier til sjøs, 

d) tiltak vedrørende tilskudd til støtte av ny teknologi og 

nyskaping innen alle transportsystemer. 

Artikkel 12 

Oppheving, reduksjon, utsettelse og opphør av tilskudd 

1.  Bortsett fra i behørig begrunnede tilfeller skal Kommi-

sjonen oppheve finansiell støtte til undersøkelser som ikke er 

igangsatt innen ett år etter startdatoen fastsatt i vilkårene for 

tildeling av støtte, eller innen to år etter nevnte dato for alle 

andre tiltak som er berettiget til støtte i henhold til denne 

forordning. 

2.  Kommisjonen kan utsette, redusere, tilbakekalle eller 

avslutte finansiell støtte i samsvar med vilkårene fastsatt i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, eller etter en vurdering 

av prosjektets framdrift, særlig ved store forsinkelser i 

gjennomføringen av tiltaket. 

3.  Kommisjonen kan kreve at tildelt finansiell støtte 

tilbakebetales helt eller delvis dersom tiltaket som har fått 

støtten, ikke er fullført innen to år etter sluttdatoen fastsatt i 

vilkårene for tildeling av støtte. 

4.  Før Kommisjonen treffer noen av beslutningene fastsatt i 

nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel, skal den undersøke saken grundig 

i samarbeid med organene nevnt i artikkel 6 nr. 3 og konsultere 

aktuelle mottakere, slik at de kan legge fram sine synspunkter 

innenfor en rimelig frist. Etter den foreløpige vurderingen skal 

Kommisjonen underrette Europaparlamentet og Rådet om alle 

beslutninger som er truffet om årlige vedtak av arbeids-

programmer i henhold til artikkel 17. 

KAPITTEL IV 

Innkjøp 

Artikkel 13 

Innkjøp 

1.  Framgangsmåtene for offentlige innkjøp som gjennom-

føres av Kommisjonen eller et av organene nevnt i artikkel 6  

nr. 3 på egne vegne eller sammen med medlemsstatene, kan: 

a) inneholde særlige vilkår, for eksempel stedet der innkjøpt 

virksomhet skal gjennomføres, dersom disse vilkårene er 

behørig begrunnet i målene for tiltaket, og vilkårene ikke 

medfører brudd på Unionens og nasjonale prinsipper for 

offentlige innkjøp, 

b) tillate at flere kontrakter tildeles innenfor samme fram-

gangsmåte («flere leverandører»). 

2.  Når det er behørig begrunnet og nødvendig for gjennom-

føringen av tiltakene, kan nr. 1 også få anvendelse på 

framgangsmåter for offentlige innkjøp som gjennomføres av 

tilskuddsmottakere. 

KAPITTEL V 

Finansieringsordninger 

Artikkel 14 

Typer av finansieringsordninger 

1.  Finansieringsordninger som er opprettet i samsvar med 

avdeling VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, kan 

brukes til å lette tilgangen til finansiering for enheter som 

gjennomfører tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse 

som definert i forordning (EU) nr. 1315/2013 og (EU) 

nr. 347/2013, og i en forordning om retningslinjer for 

transeuropeiske nett på området for telekommunikasjons-

infrastruktur, samt til å nå de aktuelle målene. Finansierings-

ordningene skal baseres på forhåndsvurderinger av ugunstige 

markeds- eller investeringsforhold og investeringsbehov. 

Hovedvilkårene og framgangsmåtene for hver finansie-

ringsordning er fastsatt i del III i vedlegg I til denne forordning. 

2.  Det samlede bidraget fra unionsbudsjettet til finansie-

ringsordningene skal ikke overstige ti prosent av den samlede 

finansielle rammen for Ordningen for et sammenkoplet Europa 

som nevnt i artikkel 5 nr. 1. 

3.  Alle finansieringsordninger opprettet ved forordning (EF) 

nr. 680/2007 og ordningen for risikodeling for prosjekt-

obligasjoner opprettet ved beslutning nr. 1639/2006/EF, kan 

eventuelt slås sammen med ordningene opprettet innenfor 

rammen av denne forordning etter en forhåndsvurdering.  
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Sammenslåingen av prosjektobligasjoner skal inngå i den 

foreløpige rapporten som skal utarbeides i andre halvdel av 

2013 som definert i forordning (EF) nr. 680/2007 og i 

beslutning nr. 1639/2006/EF. Initiativet for prosjektob-

ligasjoner skal starte progressivt med en øvre grense 

på 230 000 000 euro i årene 2014 og 2015. Den samlede 

gjennomføringen av initiativet skal inngå i en uavhengig 

fullstendig vurdering som skal utføres i 2015 som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 680/2007 og i beslutning nr. 1639/2006/EF. 

I lys av denne vurderingen og idet det tas hensyn til alle 

alternativer skal Kommisjonen vurdere å foreslå hensikts-

messige regelendringer, herunder lovendringer, særlig dersom 

forventet markedsgjennomslag ikke er tilfredsstillende, eller 

dersom tilstrekkelige, alternative kilder til langsiktig 

lånefinansiering blir tilgjengelige. 

4.  Følgende finansieringsordninger kan brukes: 

a) egenkapitalinstrumenter, for eksempel investeringsfond 

med vekt på å skaffe til veie risikokapital for tiltak som 

bidrar til prosjekter av felles interesse, 

b) lån og/eller garantier som gis gjennom ordninger for 

risikodeling, herunder kredittforbedringsordningen for 

prosjektobligasjoner, som støtter enkeltprosjekter eller 

prosjektporteføljer utstedt av en finansieringsinstitusjon for 

egne midler med et unionsbidrag til innbetaling og/eller 

tildeling av kapital. 

Artikkel 15 

Vilkår for tildeling av finansiell støtte gjennom 

finansieringsordninger 

1.  Tiltak som støttes av finansieringsordninger, skal velges 

ut på grunnlag av utviklingsnivå og etterstrebe en spredning 

mellom sektorene i samsvar med artikkel 3 og 4 samt en 

geografisk balanse på tvers av medlemsstatene. De skal: 

a) ha europeisk tilleggsverdi, 

b) oppfylle målene i Europa 2020-strategien, 

c) øke den positive virkningen av unionsstøtten, det vil si å ta 

sikte på å tiltrekke seg en global investering som overstiger 

størrelsen på unionsbidraget i henhold til de indikatorene 

som er definert på forhånd. 

2.  Unionen, enhver medlemsstat og øvrige investorer kan gi 

finansiell støtte i tillegg til bidrag mottatt gjennom finansie-

ringsordninger, forutsatt at Kommisjonen godkjenner 

eventuelle endringer i berettigelseskriteriene for tiltak og/eller 

investeringsstrategien til ordningen som kan bli nødvendig på 

grunn av det ytterligere bidraget. 

3.  Finansieringsordningene skal ha som mål å mangfoldig-

gjøre virkningen av unionsmidlene ved å tiltrekke seg 

ytterligere midler fra private investorer. Finansierings-

ordningene kan gjerne gi akseptabel avkastning for å oppfylle 

målene til andre partnere eller investorer, samtidig som de 

søker å ivareta verdien av de aktiva som unionsmidlene gir 

4.  Finansieringsordninger i henhold til denne forordning kan 

kombineres med tilskudd finansiert gjennom unionsbudsjettet. 

5.  Kommisjonen kan fastsette ytterligere vilkår i arbeids-

programmene nevnt i artikkel 17, i henhold til de særlige 

behovene innen transport-, telekommunikasjons- og energi-

sektoren. 

Artikkel 16 

Tiltak i tredjestater 

Tiltak i tredjestater kan støttes gjennom finansierings-

ordningene dersom tiltakene er nødvendige for å gjennomføre 

et prosjekt av felles interesse. 

KAPITTEL VI 

Programplanlegging, gjennomføring og kontroll 

Artikkel 17 

Flerårige og/eller årlige arbeidsprogrammer 

1.  Ved bruk av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen 

vedta flerårige og årlige arbeidsprogrammer for hver av 

sektorene for transport, telekommunikasjon og energi. Kommi-

sjonen kan også vedta flerårige og årlige arbeidsprogrammer 

som omfatter mer enn én sektor. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal senest midtveis i perioden gjennomgå 

de flerårige arbeidsprogrammene. Om nødvendig skal den 

revidere det flerårige arbeidsprogrammet gjennom en gjennom-

føringsrettsakt. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 25 nr. 2. 

3.  Kommisjonen skal vedta de flerårige arbeidsprogrammene 

i transportsektoren for prosjekter av felles interesse som oppført 

i del I i vedlegg I. 

Den finansielle rammen skal ligge mellom 80-85 prosent av 

budsjettmidlene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a). 

Prosjektene beskrevet i del I i vedlegg I, er ikke bindende  

for medlemsstatenes programplanleggingsbeslutninger. Be-

slutningen om å gjennomføre prosjektene hører inn under 

medlemsstatenes kompetanse og avhenger av mulighetene til 

offentlig finansiering og deres sosioøkonomiske levedyktighet i 

samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

4.  Kommisjonen skal vedta de årlige arbeidsprogrammene 

for transport-, telekommunikasjons- og energisektoren for 

prosjekter av felles interesse som ikke er omfattet av de 

flerårige arbeidsprogrammene.  
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5.  Når Kommisjonen vedtar flerårige og sektorvise årlige 

arbeidsprogrammer, skal den fastsette utvelgelses- og 

tildelingskriterier i samsvar med målene og prioriteringene 

fastsatt i artikkel 3 og 4 i denne forordning og i forordning (EU) 

nr. 1315/2013 og (EU) nr. 347/2013, eller i en forordning om 

retningslinjer for transeuropeiske nett på området for 

telekommunikasjonsinfrastruktur. Når tildelingskriteriene 

fastsettes, skal Kommisjonen ta hensyn til de generelle 

retningslinjene fastsatt i del V i vedlegg I i denne forordning. 

6. I de to første årlige arbeidsprogrammene i energisektoren 

skal det legges særlig vekt på prosjekter av felles interesse og 

tilknyttede tiltak med sikte på å fjerne energiisolering og 

energiflaskehalser samt på å fullføre det indre energimarkedet. 

7.  Arbeidsprogrammene skal samordnes slik at synergier 

mellom transport, energi og telekommunikasjon utnyttes, særlig 

på områder som intelligente energinett, elektrisk mobilitet, 

intelligente og bærekraftige transportsystemer, felles framfø-

ringsrettigheter eller sammenkopling av infrastruktur. 

Kommisjonen skal vedta minst én forslagsinnbydelse på tvers 

av sektorer for tiltak som er støtteberettiget i henhold til artikkel 

7 nr. 5, der hver sektor tildeles støtte etter sektorens 

forholdsmessige deltaking i de støtteberettigede kostnadene for 

tiltak utvalgt for finansiering i henhold til Ordningen for et 

sammenkoplet Europa. 

Artikkel 18 

Tildeling av finansiell støtte fra Unionen 

1.  Etter hver forslagsinnbydelse basert på et flerårig eller 

årlig arbeidsprogram som nevnt i artikkel 17, skal Kommi-

sjonen fastsette størrelsen på den finansielle støtten som skal 

gis til utvalgte prosjekter eller deler av disse etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 25. 

Kommisjonen skal angi vilkårene og metodene for gjennom-

føringen av dem. 

2.  Kommisjonen skal underrette aktuelle mottakere og 

berørte medlemsstater om den finansielle støtten som gis. 

Artikkel 19 

Årlige delbetalinger 

Kommisjonen kan dele opp budsjettforpliktelsene i årlige 

delbetalinger. Den skal i så fall utbetale de årlige delbe-

talingene, idet det tas hensyn til framdriften i de tiltakene som 

mottar finansiell støtte, tiltakenes beregnede behov og de 

tilgjengelige budsjettmidlene. 

Kommisjonen skal gi tilskuddsmottakere, berørte medlems-

stater og, dersom det gjelder for finansieringsordninger, 

aktuelle finansinstitusjoner en veiledende tidsplan for 

utbetalingen av de enkelte årlige delbetalingene. 

Artikkel 20 

Overføring av årlige bevilgninger 

Bevilgninger som ikke er benyttet ved utgangen av regns-

kapsåret de er bevilget for, skal overføres i samsvar med 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Artikkel 21 

Delegerte rettsakter 

1.  Med forbehold for godkjenning fra berørte medlems-

stat(er) som fastsatt i annet ledd i artikkel 172 i TEUV, skal 

Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 26 i denne forordning når det gjelder 

endring av del I i vedlegg I til denne forordning, for å ta hensyn 

til endrede finansieringsprioriteringer i transeuropeiske nett 

samt til endringer i prosjekter av felles interesse nevnt i 

forordning (EU) nr. 1315/2013. Ved endring av del I i vedlegg I 

til denne forordning skal Kommisjonen sikre: 

a) at det er sannsynlig at prosjektene av felles interesse i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1315/2013 vil bli 

gjennomført helt eller delvis innenfor den flerårige 

finansielle rammen for årene 2014–2020, 

b) at endringene oppfyller berettigelseskriteriene fastsatt i 

artikkel 7 i denne forordning, 

c) med hensyn til del I i vedlegg I til denne forordning, at alle 

strekninger omfatter infrastrukturprosjekter som må inngå i 

et flerårig arbeidsprogram i henhold til artikkel 17 nr. 3 i 

denne forordning for å kunne gjennomføres, uten at 

linjeføringen i hovednettkorridorene endres. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 i denne forordning for å 

endre hovedvilkårene og -framgangsmåtene fastsatt i del III i 

vedlegg I til denne forordning som regulerer Unionens bidrag 

til hver finansieringsordning som er opprettet ved gjelds-

rammen eller egenkapitalrammen fastsatt i del III i vedlegg I til 

denne forordning, i samsvar med resultatene av den foreløpige 

rapporten og den uavhengige, fullstendige vurderingen av 

pilotfasen av Europa 2020-initiativet for prosjektobligasjoner 

opprettet i henhold til beslutning nr. 1639/2006/EF og 

forordning (EF) nr. 680/2007, og for å ta hensyn til endrede 

markedsforhold, slik at finansieringsordningene opprettet i 

henhold til denne forordning, kan utformes og gjennomføres på 

best mulig måte. 

Dersom Kommisjonen endrer del III i vedlegg I til denne 

forordning i de tilfellene som er angitt i første ledd, skal den til 

enhver tid sikre at: 

a) endringene gjøres i samsvar med kravene fastsatt i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, herunder forhånds-

vurderingen nevnt i artikkel 140 nr. 2 bokstav f), og 

b) endringene er begrenset til: 

i) endring av terskelverdiene for lån med lavere prioritet 

nevnt i I.1 bokstav a) og I.1 bokstav b) i del III i 

vedlegg I til denne forordning, med sikte på etterstrebe 

spredning mellom sektorene og en geografisk balanse 

på tvers av medlemsstatene i samsvar med artikkel 15,  
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ii) endring av terskelverdiene for førsteprioritetslån nevnt i 

I.1 bokstav a) i del III i vedlegg I til denne forordning, 

med sikte på etterstrebe spredning mellom sektorene og 

en geografisk balanse på tvers av medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 15, 

iii) kombinasjonen med andre finansieringskilder som 

nevnt i I.3 og II.3 i del III i vedlegg I, 

iv) valg av ansvarlige enheter som nevnt i I.4 og II.4 i del 

III i vedlegg I, og 

v) prissetting og risiko- og inntektsdeling som nevnt i I.6 

og II.6 i del III i vedlegg I. 

3.  I transportsektoren, og innenfor de generelle målene angitt 

i artikkel 3 og de særlige sektorvise målene nevnt i artikkel 4 

nr. 2, skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 for å angi de finansie-

ringsprioriteringene som så lenge Ordningen for et sammen-

koplet Europa gjelder, skal gjenspeiles i arbeidsprogrammene 

nevnt i artikkel 17, for tiltak som er støtteberettiget i henhold til 

artikkel 7 nr. 2. Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt 

innen 22. desember 2014. 

4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 for å heve den øvre grensen 

fastsatt i artikkel 14 nr. 2, til 20 prosent, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) vurderingen av pilotfasen av initiativet for prosjektob-

ligasjoner utført i 2015, er positiv, og 

ii) gjennomslaget for finansieringsordninger overstiger åtte  

prosent med hensyn til avtalefestede prosjektforpliktelser. 

5.  Dersom det er nødvendig å avvike fra tildelingen for et 

særlig transportmål med mer enn fem prosentpoeng, skal 

Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 26 for å endre de veiledende 

prosentsatsene fastsatt i del IV i vedlegg I. 

6. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 26 for å endre listen over 

generelle retningslinjer i del V i vedlegg I som det skal tas 

hensyn til når tildelingskriterier fastsettes, for å gjenspeile den 

foreløpige vurderingen av denne forordning eller konklusjoner 

som er trukket etter gjennomføringen av den. Dette skal skje på 

en måte som er forenlig med de respektive sektorvise 

retningslinjene. 

Artikkel 22 

Mottakeres og medlemsstaters ansvar 

Innenfor sine respektive ansvarsområder, og uten at det berører 

forpliktelsene som påligger mottakere i henhold til vilkårene for 

tilskudd, skal mottakere og medlemsstater gjøre sitt ytterste for 

å gjennomføre prosjekter av felles interesse som mottar 

finansiell støtte fra Unionen i henhold til denne forordning. 

Medlemsstatene skal forestå teknisk overvåkning og finansiell 

kontroll av tiltak i tett samarbeid med Kommisjonen, og de skal 

bekrefte at utgifter som er påløpt i forbindelse med prosjekter 

eller deler av prosjekter, er utbetalt, og at utbetalingen var i 

samsvar med gjeldende regler. Medlemsstatene kan be Kommi-

sjonen om å delta ved kontroller og inspeksjoner på stedet. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen årlig, eventuelt 

gjennom et interaktivt geografisk og teknisk informasjons-

system, om den framgangen som er gjort i gjennomføringen av 

prosjekter av felles interesse og investeringene som er gjort for 

dette formål, herunder hvor stor del av støtten som er brukt til å 

nå klimamål. På dette grunnlag skal Kommisjonen 

offentliggjøre og minst årlig ajourføre opplysningene om de 

særlige prosjektene i henhold til Ordningen for et sammen-

koplet Europa. 

Artikkel 23 

Samsvar med unionspolitikk og unionsretten 

Det er bare tiltak som er i samsvar med unionsretten og aktuell 

unionspolitikk, som skal finansieres i henhold til denne 

forordning. 

Artikkel 24 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Dersom tiltak som finansieres i henhold til denne 

forordning gjennomføres, skal Kommisjonen treffe hensikts-

messige tiltak som sikrer at Unionens økonomiske interesser 

vernes, ved at det innføres forebyggende tiltak mot bedrageri, 

korrupsjon og all annen ulovlig virksomhet, ved effektiv 

kontroll, og dersom det blir oppdaget uregelmessigheter, ved at 

beløp som er urettmessig utbetalt, betales tilbake, og ved at det i 

de tilfeller der det er hensiktsmessig, ilegges sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal på grunnlag av dokumenter og kontroller på stedet ha 

myndighet til å revidere tiltakene til alle tilskuddsmottakere, 

gjennomføringsorganer, leverandører og underleverandører som 

har mottatt unionsmidler i henhold til denne forordning. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan foreta undersøkelser, herunder inspeksjoner og kontroller 

på stedet, i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) 

nr. 2185/96(2), for å fastslå om det har forekommet bedrageri, 

korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som påvirker 

Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en avtale om 

tilskudd, en beslutning om tilskudd eller en kontrakt som 

finansieres i henhold til denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser foretatt av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og 

rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, 

s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å beskytte De europeiske fellesskaps økonomiske interesser 

mot bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 

15.11.1996, s. 2). 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/45 

 

4.  Uten at nr. 1, 2 og 3 berøres, skal samarbeidsavtaler med 

tredjestater og internasjonale organisasjoner, avtaler om 

tilskudd, beslutninger om tilskudd og kontrakter som følger av 

gjennomføringen av denne forordning, inneholde bestemmelser 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å gjennomføre slike revisjoner og undersøkelser i 

samsvar med deres respektive kompetanse. 

AVDELING II 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 25 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av samordningskomiteen for 

Ordningen for et sammenkoplet Europa: Komiteen skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Komiteen skal sikre en tverrgående oversikt over 

arbeidsprogrammene nevnt i artikkel 17, for å sikre at de er 

konsekvente og at synergier mellom transport-, telekommuni-

kasjons- og energisektoren fanges opp, utnyttes og vurderes. 

Den skal særlig ta sikte på å samordne disse arbeids-

programmene for å muliggjøre forslagsinnbydelser på tvers av 

sektorer. 

Artikkel 26 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i  

artikkel 21, tillegges Kommisjonen fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2020. 

3.  Delegeringen av myndighet som nevnt i artikkel 21, kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegeringen 

av myndighet som er angitt i beslutningen, opphører. 

Tilbakekallingen får virkning fra dagen etter at beslutningen er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt angitt i nevnte beslutning. Den berører ikke 

gyldigheten til delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 21, skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har framsatt innsigelser innen to måneder etter at 

Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet før dette tidsrommet 

er utløpt, har underrettet Kommisjonen om at de ikke har 

innsigelser. Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 27 

Vurdering 

1.  Senest 31. desember 2017 skal Kommisjonen i samarbeid 

med berørte medlemsstater og aktuelle mottakere utarbeide en 

vurderingsrapport som Kommisjonen skal legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppnåelsen av målene 

for alle tiltakene (med hensyn til resultat og virkning), hvor 

effektivt ressursene er utnyttet og den europeiske til-

leggsverdien til Ordningen for et sammenkoplet Europa, med 

henblikk på å treffe en beslutning om hvorvidt tiltakene skal 

fornyes, endres eller utsettes. Vurderingen skal også omhandle 

mulighetene for forenkling, tiltakenes interne og eksterne 

sammenheng, alle målenes fortsatte relevans og deres bidrag til 

Unionens prioriteringer for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst, herunder deres virkning på økonomisk, sosial og 

territorial utjevning. Vurderingsrapporten skal omfatte en 

vurdering av stordriftsfordelene Kommisjonen oppnår på 

økonomisk, faglig og menneskelig plan ved forvaltning av 

Ordningen for et sammenkoplet Europa, og dersom det er 

relevant, det samlede antallet prosjekter som utnytter 

synergiene mellom sektorene. Vurderingen skal også undersøke 

hvordan finansieringsordningene kan gjøres mer virkningsfulle. 

Vurderingsrapporten skal ta hensyn til vurderingsresultater 

vedrørende den langsiktige virkningen av tidligere tiltak. 

2.  Ordningen for et sammenkoplet Europa skal ta hensyn til 

den uavhengige, fullstendige vurderingen av Europa 2020-

initiativet for prosjektobligasjoner som skal utføres i 2015. Med 

utgangspunkt i denne vurderingen skal Kommisjonen og 

medlemsstatene vurdere relevansen til Europa 2020-initiativet 

for prosjektobligasjoner og hvor virkningsfullt det er med 

hensyn til å øke omfanget av investeringer i prioriterte 

prosjekter og gi mer effektiv bruk av unionsmidler. 

3.  Kommisjonen skal foreta en sluttvurdering i nært 

samarbeid med medlemsstatene og mottakerne. Sluttvur-

deringen skal undersøke effektiviteten og virkningen av 

Ordningen for et sammenkoplet Europa og dens betydning for 

økonomisk, sosial og territorial utjevning, samt dens bidrag til 

Unionens prioritering av smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst og omfanget og resultatene av støtte som er benyttet for å 

oppnå klimamål. 

4.  Vurderingene skal ta hensyn til framdriften målt i forhold 

til ytelsesindikatorene nevnt i artikkel 3 og 4. 

5.  Kommisjonen skal oversende konklusjonene av disse 

vurderingene til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen. 

6. Kommisjonen og medlemsstatene kan med bistand fra 

eventuelle andre mottakere vurdere metodene for hvordan 

prosjektene er utført samt virkningen av gjennomføringen av 

dem for å vurdere hvorvidt målene, herunder mål vedrørende 

miljøvern, er nådd. 

7.  Kommisjonen kan be en medlemsstat som er berørt av et 

prosjekt av felles interesse, om å foreta en særlig vurdering av 

tiltakene og de tilknyttede prosjektene som er finansiert i 

henhold til denne forordning, eller eventuelt å gi Kommisjonen 

de opplysningene og den bistanden som er nødvendig for å 

vurdere prosjektene.  



Nr. 27/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

Artikkel 28 

Informasjon, kommunikasjon og offentlighet 

1.  Støttemottakerne, og eventuelt berørte medlemsstater, skal 

sikre at støtte som er tildelt i henhold til denne forordning, 

offentliggjøres på en passende måte og er preget av åpenhet, 

slik at offentligheten blir underrettet om Unionens rolle i 

forbindelse med gjennomføringen av prosjektene. 

2.  Kommisjonen skal gjennomføre informasjons- og 

kommunikasjonstiltak vedrørende prosjekter og resultater 

tilknyttet Ordningen for et sammenkoplet Europa. Midler tildelt 

kommunikasjonstiltak i henhold til artikkel 5 nr. 2, skal også 

bidra til interne kommunikasjonstiltak om Unionens politiske 

prioriteringer i den grad de er knyttet til de generelle målene 

nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 29 

Endring av forordning (EU) nr. 913/2010 

I forordning (EF) nr. 913/2010 gjøres følgende endringer: 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 913/2010 erstattes med 

teksten i vedlegg II til denne forordning. De reviderte 

korridorene for godstransport med jernbane skal derfor fortsatt 

være underlagt bestemmelsene i forordning (EU) nr. 913/2010. 

Artikkel 30 

Overgangsbestemmelser 

Denne forordning skal ikke påvirke videreføringen eller 

endringen, herunder hel eller delvis oppheving, av aktuelle 

prosjekter til de er avsluttet, eller av finansiell støtte tildelt av 

Kommisjonen i henhold til forordning (EF) nr. 680/2007 og 

(EF) nr. 67/2010 eller annet regelverk som får anvendelse på 

slik bistand per 31. desember 2013, som skal fortsette å gjelde 

for de aktuelle tiltakene til de er avsluttet. 

Artikkel 31 

Oppheving 

Med forbehold for artikkel 30 i denne forordning, oppheves 

forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 med virkning 

fra 1. januar 2014. 

Artikkel 32 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL I 

LISTE OVER FORHÅNDSBESTEMTE PROSJEKTER PÅ HOVEDNETTET I TRANSPORTSEKTOREN 

1. Tverrgående prioriteringer 

Nyskapende forvaltning og tjenester Felles europeisk luftrom – SESAR-systemet 

Nyskapende forvaltning og tjenester Telematikksystemer for vei, jernbane, innlands vannveier og fartøyer 

(ITS, ERTMS, RIS og VTMIS) 

Nyskapende forvaltning og tjenester Havner i hovednettet, motorveier til sjøs og lufthavner, trygg og sikker 

infrastruktur 

Ny teknologi og nyskaping Ny teknologi og nyskaping i samsvar med bokstav a)-d) i artikkel 33 i 

forordning (EU) nr. 1315/2013 

2. Korridorer i hovednettet 

Baltikum – Adriaterhavet 

LINJEFØRING: 

Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków 

Gdańsk – Warszawa – Katowice 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien 

Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava 

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien 

Wien – Graz – Villach – Udine – Trieste 

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna 

Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Trieste 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Gdynia – Katowice Jernbane Anleggsarbeid 

Gdynia, Gdańsk Havner Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer 

Warszawa – Katowice Jernbane Anleggsarbeid 

Wroclaw – Poznań – Szczecin/ 

Świnoujście 

Jernbane Anleggsarbeid 

Świnoujście, Szczecin Havn Forbindelser mellom havner 

Bielsko Biala – Žilina Vei Anleggsarbeid 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien og 

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien 

Jernbane Anleggsarbeid, særlig grensekryssende strekninger  

PL–CZ, CZ–AT, PL–SK og SK–AT, Brno–Přerov-

linjen, (videre)utvikling av plattformer for ulike trans-

portsystemer og forbindelser mellom lufthavn og 

jernbane 
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Wien – Graz – Klagenfurt – Udine – 

Venezia – Ravenna 

Jernbane Delvis oppbygging av nye linjer (Semmering-

basistunnelen og Koralm-jernbanelinjen), opprusting av 

jernbane, pågående anleggsarbeid, (videre)utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer, opprusting av 

eksisterende tosporslinje mellom Udine – Cervignano 

og Trieste 

Graz – Maribor – Pragersko Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid for et spor nummer to 

Trieste, Venezia, Ravenna, Koper Havner Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer 

Nordsjøen – Baltikum 

LINJEFØRING: 

Helsinki – Tallinn – Rīga 

Ventspils – Rīga 

Rīga – Kaunas 

Klaipėda – Kaunas – Vilnius 

Kaunas – Warszawa 

Grensen til BY – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburg 

Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Hannover 

Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven 

Hannover – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht 

Utrecht – Amsterdam 

Utrecht – Rotterdam – Antwerpen 

Hannover – Köln – Antwerpen 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Helsinki – Tallinn Havner, 

motorveier til 

sjøs 

Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av platt-

former for ulike transportsystemer og forbindelsen 

mellom disse, isbrytingskapasitet, motorveier til sjøs 

Tallinn – Rīga – Kaunas – Warszawa Jernbane (Detalj)undersøkelser for ny fullt samvirkende linje med 

UIC-sporvidde, anleggsarbeid for ny linje med oppstart 

før 2020, opprusting og ny linje på polsk territorium, 

jernbane – lufthavn-/havneforbindelser, jernbane-vei-

terminaler, motorveier til sjøs 

Ventspils – Rīga Jernbane Opprusting, forbindelser mellom havner, motorveier til 

sjøs 

Klaipėda – Kaunas Jernbane Opprusting, forbindelser mellom havner, motorveier til 

sjøs 

Kaunas – Vilnius Jernbane Opprusting, forbindelser mellom lufthavner, jernbane-

vei-terminaler 

Via Baltica-korridoren Vei Anleggsarbeid for grensekryssende strekninger (EE, 

LV, LT, PL) 

Grensen til BY – Warszawa – Poznań 

– grensen til DE 

Jernbane Anleggsarbeid på eksisterende linje, undersøkelser for 

høyhastighetsbane 
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Grensen til PL – Berlin – Hannover – 

Amsterdam/Rotterdam 

Jernbane Undersøkelser og opprusting av flere strekninger 

(Amsterdam – Utrecht – Arnhem, Hannover – Berlin) 

Wilhelmshaven – Bremerhaven – 

Bremen 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Berlin – Magdeburg – Hannover, 

Mittellandkanal, vesttyske kanaler, 

Rhinen, Waal, Noordzeekanaal, IJssel, 

Twentekanaal 

Innlands 

vannveier 

Undersøkelser, anleggsarbeid for bedre seilbarhet og 

opprusting av vannveier og sluser 

Sluser i Amsterdam og Amsterdam – 

Rijnkanaal 

Innlands 

vannveier 

Pågående sluseundersøkelser, havn: forbindelser 

(undersøkelser og anleggsarbeid, herunder opprusting av 

Beatrix-slusen) 

Middelhavsområdet 

LINJEFØRING: 

Algeciras – Bobadilla  – Madrid – Zaragoza – Tarragona 

Sevilla – Bobadilla – Murcia 

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona 

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille/Lyon – Torino – Novara – Milano – Verona – Padova – Venezia – 

Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest 

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – grensen til UA 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Algeciras – Madrid Jernbane Undersøkelser pågår, anleggsarbeid skal starte før 2015 

og fullføres i 2020 

Sevilla – Antequera – Granada – 

Almería – Cartagena – Murcia – 

Alicante – Valencia 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Madrid – Zaragoza – Barcelona Jernbane Opprusting av eksisterende jernbanelinjer (sporvidde, 

sidespor, plattformer) 

Valencia – Tarragona – Barcelona Jernbane Bygging 2014-2020 

Barcelona Havn Jernbaneforbindelser mellom havn og lufthavn 

Barcelona – Perpignan Jernbane Grensekryssende strekning, pågående anleggsarbeid, ny 

jernbanelinje ferdigstilt innen 2015, opprusting av 

eksisterende jernbanelinje (sporvidde, sidespor, 

plattformer) 

Perpignan – Montpellier Jernbane Ringbane Nîmes – Montpellier skal være i drift i 2017, 

Montpellier – Perpignan i 2020 

Lyon Jernbane Avhjelping av flaskehalser i Lyon: undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Lyon – Avignon – Marseille Jernbane Opprusting 

Lyon – Torino Jernbane Grensekryssende strekning, anleggsarbeid på 

basistunnel, undersøkelser og anleggsarbeid tilknyttet 

adkomstveier 

Milano – Brescia Jernbane Delvis opprusting og delvis nybygging av 

høyhastighetslinje 

Brescia – Venezia – Trieste Jernbane Anleggsarbeid skal starte før 2014 på flere strekninger i 

tilknytning til opprusting av overlappende strekninger, 

som i Baltikum – Adriaterhavet-korridoren 

Milano – Cremona – Mantova – Porto 

Levante/Venezia – Ravenna/Trieste 

Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid 
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Cremona, Mantova, Venezia, Ravenna, 

Trieste 

Innlandshavner Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av platt-

former for ulike transportsystemer 

Trieste – Divača Jernbane Undersøkelser og delvis opprusting pågår, grense-

kryssende strekning skal være ferdig etter 2020 

Koper – Divača – Ljubljana – 

Pragersko 

Jernbane Undersøkelser og opprusting, delvis ny jernbanelinje 

Rijeka – Zagreb – Budapest Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid (herunder bygging av 

et nytt spor og spor nummer to mellom Rijeka og 

grensen til HU) 

Rijeka Havn Opprusting og utvikling av infrastruktur, utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer og forbindelser 

Ljubljana – Zagreb Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Ljubljana-knutepunktet Jernbane Jernbaneknutepunktet Ljubljana, herunder plattform for 

ulike transportsystemer, forbindelse mellom jernbane og 

lufthavn 

Pragersko – Zalalövö Jernbane Grensekryssende strekning: undersøkelser, anleggs-

arbeid skal starte før 2020 

Lendava – Letenye Vei Grensekryssende opprusting 

Boba– Székesfehérvár Jernbane Opprusting 

Budapest–Miskolc–grensen til UA Jernbane Opprusting 

Vásárosnamény–grensen til UA Vei Grensekryssende opprusting 

Orienten / det østlige Middelhavsområdet 

LINJEFØRING: 

Hamburg – Berlin 

Rostock – Berlin – Dresden 

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden 

Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Kolín 

Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia 

Sofia – Plovdiv – Burgas 

Plovdiv – grensen til TR 

Sofia – Thessaloniki – Athína – Piraeus – Lemesos – Lefkosia 

Athína – Patras/Igoumenitsa 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Dresden – Praha Jernbane Undersøkelser vedrørende høyhastighetsbane 

Praha Jernbane Opprusting, ringbane for gods, jernbaneforbindelse til 

lufthavn 

Hamburg – Dresden – Praha – 

Pardubice 

Innlands 

vannveier 

Undersøkelser vedrørende Elbe og Vltava, anleggs-

arbeid for bedre seilbarhet og opprusting 

Slusesystemet ved Děčín Innlands 

vannveier 

Undersøkelser 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/51 

 

Praha – Brno – Břeclav Jernbane Opprusting, herunder jernbaneknutepunkt i Brno og 

plattform for ulike transportsystemer 

Břeclav – Bratislava Jernbane Grensekryssende opprusting 

Bratislava – Hegyeshalom Jernbane Grensekryssende opprusting 

Mosonmagyaróvár – grensen til SK Vei Grensekryssende opprusting 

Tata – Biatorbágy Jernbane Opprusting 

Budapest – Arad – Timișoara – Calafat Jernbane Opprusting i HU nesten ferdig, pågående i RO 

Vidin – Sofia – Burgas / grensen til TR 

Sofia – Thessaloniki – Athína/Piraeus 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid Vidin – Sofia – 

Thessaloniki – Athína, opprusting Sofia – Burgas / 

grensen til TR 

Vidin – Craiova Vei Grensekryssende opprusting 

Thessaloniki, Igoumenitsa Havn Opprusting og utvikling av infrastruktur, forbindelser 

mellom ulike transportsystemer  

Athína/Piraeus/Heraklion – Lemesos Havn, motorvei 

til sjøs 

Havnekapasitet og forbindelser mellom ulike 

transportsystemer  

Lemesos – Lefkosia Havner, 

plattformer for 

ulike transport-

systemer 

Opprusting av forbindelser mellom ulike transport-

systemer, herunder sørlige ring ved Lefkosia, 

undersøkelser og anleggsarbeid, trafikkstyringssystemer 

Lefkosia – Larnaca Plattformer for 

ulike transport-

systemer 

Forbindelser mellom ulike transportsystemer og 

telematikksystemer 

Patras Havn Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer 

Athína – Patras Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid, forbindelser mellom 

havner 

Skandinavia – Middelhavsområdet 

LINJEFØRING: 

Grensen til RU – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Malmö 

Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg 

Malmö – København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover 

Bremen – Hannover – Nürnberg 

Rostock – Berlin – Leipzig – München 

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze 

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta 

Napoli – Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Hamina/Kotka – Helsinki Havn, jernbane Forbindelser mellom havner, opprusting av jernbane, 

isbrytingskapasitet 

Helsinki Jernbane Forbindelse mellom lufthavn og jernbane 

Grensen til RU – Helsinki Jernbane Anleggsarbeid pågår 



Nr. 27/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

Helsinki – Turku Jernbane Opprusting 

Turku/Naantali – Stockholm Havner, motor-

veier til sjøs 

Forbindelser mellom havner, isbrytingskapasitet 

Stockholm – Malmö (Det nordiske 

triangel) 

Jernbane Anleggsarbeid pågår på særlige strekninger 

Trelleborg – Malmö – Göteborg – 

grensen til NO 

Jernbane, havn, 

motorvei til 

sjøs 

Anleggsarbeid, plattformer for ulike transportsystemer 

og havneforbindelser til innlandet 

Fehmarn Jernbane Undersøkelser pågår, anleggsarbeid på forbindelsen 

over Fehmarn Belt skal starte i 2015 

København – Hamburg via Fehmarn: 

adkomstveier 

Jernbane Adkomstveier i DK skal være ferdig innen 2020, 

adkomstveier i DE skal ferdigstilles i to faser: 

elektrifisering av ett spor når den faste forbindelsen er 

ferdigstilt og to spor sju år senere 

Rostock Havner, motor-

veier til sjøs 

Forbindelser mellom havner og jernbane, lavutslipps-

ferger, isbrytingskapasitet 

Rostock – Berlin – Nürnberg Jernbane Undersøkelser og opprusting 

Hamburg/Bremen – Hannover Jernbane Undersøkelser pågår 

Halle – Leipzig – Nürnberg Jernbane Anleggsarbeid pågår, skal være ferdig innen 2017 

München – Wörgl Jernbane Tilgang til Brenner-basistunnelen og grensekryssende 

strekninger: undersøkelser 

Brenner-basistunnelen Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Fortezza – Verona Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Napoli – Bari Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Napoli – Reggio Calabria Jernbane Opprusting 

Verona – Bologna Jernbane Opprusting pågår 

Ancona, Napoli, Bari, La Spezia, 

Livorno 

Havner Forbindelser mellom havner, (videre)utvikling av 

plattformer for ulike transportsystemer 

Messina – Catania – Augusta/Palermo Jernbane Opprusting (gjenværende strekninger) 

Palermo/Taranto – Valletta/ 

Marsaxlokk 

Havner, motor-

veier til sjøs 

Forbindelser mellom havner 

Valletta – Marsaxlokk Havn, lufthavn Opprusting av forbindelser mellom ulike 

transportsystemer, herunder Marsaxlokk–Luqa–Valletta 

Bologna – Ancona Jernbane Opprusting 

Rhinen – Alpene 

LINJEFØRING: 

Genova – Milano – Lugano – Basel 

Genova  – Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe – Mannheim – Mainz – Koblenz – Köln 

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam 

Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen 

Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent 

Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge  



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/53 

 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Genova Havn Forbindelser mellom havner 

Genova – Milano/Novara – grensen til 

CH 

Jernbane Undersøkelser, anleggsarbeid skal starte før 2020 

Basel – Antwerpen/Rotterdam – 

Amsterdam 

Innlands 

vannveier 

Anleggsarbeid for bedre seilbarhet 

Karlsruhe – Basel Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Frankfurt – Mannheim Jernbane Undersøkelser pågår 

Liège Jernbane Havn og forbindelse mellom lufthavn og jernbane 

Rotterdam – Zevenaar Jernbane Undersøkelser pågår, opprusting 

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Zeebrugge – Gent – Antwerpen – 

grensen til DE 

Jernbane Opprusting 

Atlanterhavet 

LINJEFØRING: 

Algeciras – Bobadilla – Madrid 

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid 

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto 

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre / Metz – Mannheim/Strasbourg 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Høyhastighetsbane Sines/Lisboa – 

Madrid 

Jernbane, 

havner 

Undersøkelser og anleggsarbeid pågår, opprusting av 

forbindelser mellom ulike transportsystemer i havnene i 

Sines/Lisboa 

Høyhastighetsbane Porto – Lisboa Jernbane Undersøkelser pågår 

Jernbaneforbindelse Aveiro – Sala-

manca – Medina del Campo 

Jernbane Grensekryssende: anleggsarbeid pågår 

Jernbaneforbindelse Bergara – San 

Sebastián – Bayonne 

Jernbane Forventet ferdigstillelse i ES innen 2016, i FR  

innen 2020 

Bayonne – Bordeaux Jernbane Pågående offentlig høring 

Bordeaux – Tours Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Paris Jernbane Sørlig ringbane for høyhastighetstog 

Baudrecourt – Mannheim Jernbane Opprusting 

Baudrecourt – Strasbourg Jernbane Anleggsarbeid pågår, skal være ferdig i 2016 

Le Havre – Paris Innlands 

vannveier 

Opprusting 

Le Havre – Paris Jernbane Undersøkelser, opprusting 

Le Havre Havn, jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid vedrørende havne-

kapasitet, motorveier til sjøs og forbindelser 
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Nordsjøen – Middelhavsområdet 

LINJEFØRING: 

Belfast – Baile Átha Cliath / Dublin – Corcaigh/Cork 

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham 

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton 

London – Lille – Brussel/Bruxelles 

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg 

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille 

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel 

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Corcaigh/Cork – Dublin – Baile Átha 

Cliath / Belfast 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid, Baile Átha Cliath /  

Dublin Interconnector (DART) 

Belfast Havn, forbin-

delser mellom 

ulike transport-

systemer 

Opprusting 

Glasgow – Edinburgh Jernbane Opprusting 

Manchester – Liverpool Jernbane Opprusting og elektrifisering, herunder Northern Hub 

Birmingham – Reading – Southampton Jernbane Opprusting av godslinje 

Baile Átha Cliath / Dublin, Corcaigh/ 

Cork, Southampton 

Havner, 

jernbane 

Undersøkelser og anleggsarbeid vedrørende havne-

kapasitet, motorveier til sjøs og forbindelser 

Dunkerque Havn Videreutvikling av plattformer for og forbindelser 

mellom ulike transportsystemer 

Calais – Paris Jernbane Forundersøkelser 

Bruxelles/Brussel Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid (forbindelse mellom 

nord og sør for konvensjonelle tog og høyhastighetstog) 

Felixstowe – Midlands Jernbane, havn, 

plattformer for 

ulike transport-

systemer 

Opprusting av jernbane, forbindelser mellom havner og 

plattformer for ulike transportsystemer 

Maas, herunder Maaswerken Innlands 

vannveier 

Opprusting 

Albertkanaal/Bocholt-Herentals-

kanalen 

Innlands 

vannveier 

Opprusting 

Rhinen-Scheldt-korridoren: Volkerak-

slusen og Kreekak-slusen, Krammer-

slusen og Hansweert-slusen 

Innlands 

vannveier 

Sluser: undersøkelser pågår 

Terneuzen Sjøfart Sluser: undersøkelser pågår, anleggsarbeid 

Terneuzen – Gent Innlands 

vannveier 

Undersøkelser, opprusting 

Zeebrugge Havn Sluser: undersøkelser, forbindelser (undersøkelser og 

anleggsarbeid) 
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Antwerpen Sjøfart, havn, 

jernbane 

Sluser: undersøkelser pågår, havn: forbindelser 

(herunder ekstra jernbaneforbindelse til havnen i 

Antwerpen) 

Rotterdam – Antwerpen Jernbane Opprusting av godslinje 

Seine Nord-kanalen, Seine – Escaut Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid, opprusting, herunder 

grensekryssende forbindelser og forbindelser mellom 

ulike transportsystemer 

Dunkerque – Lille Innlands 

vannveier 

Undersøkelser pågår 

Antwerpen, Bruxelles/Brussels, Charleroi Innlands 

vannveier 

Opprusting 

Opprusting av vannveier i Vallonia Innlands 

vannveier 

Undersøkelser, opprusting, forbindelser mellom ulike 

transportsystemer 

Brussel/Bruxelles – Luxembourg – 

Strasbourg 

Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Antwerpen – Namur – grensen til LUX 

– grensen til FR 

Jernbane Opprusting av godslinje 

Strasbourg – Mulhouse – Basel Jernbane Opprusting 

Jernbaneforbindelser Luxembourg – 

Dijon – Lyon (TGV Rhin – Rhône) 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Lyon Jernbane Østlig ringbane: undersøkelser og anleggsarbeid 

Saône-kanalen – Moselle/Rhin Innlands 

vannveier 

Forundersøkelser pågår 

Rhône Innlands 

vannveier 

Opprusting 

Havnen i Marseille-Fos Havn Forbindelser mellom og terminaler for ulike transport-

systemer 

Lyon – Avignon – havnen i Marseille-

Fos 

Jernbane Opprusting 

Rhinen – Donau 

LINJEFØRING: 

Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz 

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz 

München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – grensen til UA 

Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar 

Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – București – Constanța – Sulina 

FORHÅNDSFASTLAGTE STREKNINGER, HERUNDER PROSJEKTER: 

Jernbaneforbindelse Strasbourg – Kehl 

Appenweier 

Jernbane Anleggsarbeid på forbindelser ved Appenweier 

Karlsruhe – Stuttgart – München Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid pågår 

Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – 

grensen til UA 

Jernbane Opprusting, plattformer for ulike transportsystemer 

Zlín – Žilina Vei Grensekryssende veistrekning 

München – Praha Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Nürnberg – Praha Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 
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München – Mühldorf – Freilassing – 

Salzburg 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid pågår 

Salzburg – Wels Jernbane Undersøkelser 

Nürnberg – Regensburg – Passau – 

Wels 

Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

Jernbaneforbindelse Wels – Wien Jernbane Forventet ferdigstilt innen 2017 

Wien – Bratislava / Wien – Budapest / 

Bratislava – Budapest 

Jernbane Undersøkelser vedrørende høyhastighetsbane (herunder 

linjeføring av forbindelsen mellom de tre byene) 

Budapest – Arad Jernbane Undersøkelser vedrørende høyhastighetsbane mellom 

Budapest og Arad 

Komárom – Komárno Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid for grensekryssende bro 

Arad – Brașov – București – Constanța Jernbane Opprusting av særlige strekninger, undersøkelser for 

høyhastighetsbane 

Main – Main-Donau-kanalen Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid på flere strekninger og 

flaskehalser, innlandshavner: jernbaneforbindelser 

mellom ulike transportsystemer 

Slavonski Brod Havn Undersøkelser og anleggsarbeid 

Giurgiu, Galați Havn Videreutvikling av plattformer for ulike transport-

systemer og forbindelser til innlandet: undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Donau (Kehlheim – Constanța/Midia/ 

Sulina) 

Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid på flere strekninger og 

flaskehalser, innlandshavner: forbindelser mellom ulike 

transportsystemer 

Sava Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid på flere strekninger og 

flaskehalser (herunder grensekryssende bro) 

București – Dunăre-kanalen Innlands 

vannveier 

Undersøkelser og anleggsarbeid 

Constanța Havn, motorvei 

til sjøs 

Forbindelser mellom havner, motorveier til sjøs 

(herunder isbrytingstjenester) 

Craiova – București Jernbane Undersøkelser og anleggsarbeid 

3. Andre strekninger i hovednettet 

Sofia – grensen til FYROM Grensekryssende Jernbane Undersøkelser pågår 

Sofia – grensen til Serbia Grensekryssende Jernbane Undersøkelser pågår 

Timișoara – grensen til Serbia Grensekryssende Jernbane Undersøkelser pågår 

Wrocław – Praha Grensekryssende Jernbane Undersøkelser 

Nowa Sól – Hradec Králové Grensekryssende Vei Anleggsarbeid 

Plovdiv – grensen til AT Grensekryssende Vei Opprusting 

Budapest – Zvolen Grensekryssende Vei Opprusting 

Budapest – grensen til Serbia Grensekryssende Jernbane Undersøkelser 

Den botniske korridoren: Luleå – 

Oulu 

Grensekryssende Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 
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Iași– grensen til MD Grensekryssende Jernbane Pågående undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Suceava–grensen til UA Grensekryssende Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Prioriterte prosjekter som definert i 

vedlegg III til beslutning 

nr. 661/2010/EU (Praha – Linz, ny 

jernbane med høy kapasitet: 

Sentral forbindelse gjennom 

Pyreneene, «Jern-Rhinen» (Rheidt-

Antwerpen)) 

Grensekryssende Jernbane Undersøkelser pågår 

Târgu Neamt–Ungheni Grensekryssende Vei Opprusting 

Marijampolė–Kybartai (grensen 

mellom LT og RU) 

Grensekryssende Vei Opprusting 

Vilnius –  grensen mellom LT og 

BY 

Grensekryssende Vei Opprusting 

Ioannina –  Kakavia (grensen 

mellom EL og AL) 

Grensekryssende Vei Undersøkelser 

Kleidi – Polikastro – Evzonoi 

(grensen mellom EL og FYROM) 

Grensekryssende Vei Opprusting 

Serres – Promahonas – grensen 

mellom EL og BG 

Grensekryssende Vei Anleggsarbeid pågår 

Alexandroupoli – Kipoi – grensen 

mellom EL og TR 

Grensekryssende Vei Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Dubrovnik – grensen mellom HR 

og ME 

Grensekryssende Vei Anleggsarbeid 

Kędzierzyn Koźle – Chałupki-

granica 

Grensekryssende Jernbane Anleggsarbeid 

A Coruña – Vigo – Palencia 

Gijón – Palencia 

Flaskehals Jernbane, motorvei til 

sjøs 

Anleggsarbeid pågår 

(herunder havner og 

plattformer for ulike 

transportsystemer) 

Frankfurt – Fulda – Erfurt – Berlin Flaskehals Jernbane Undersøkelser 

Egnatia-jernbanen Flaskehals Jernbane Undersøkelser pågår 

Sundsvall – Umeå – Luleå Flaskehals Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Zagreb – grensen til Serbia Flaskehals Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

A Coruña – Madrid 

(høyhastighetsbane for 

persontransport) 

Flaskehals Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Stockholm – Gävle – Sundsvall Andre hovednett Jernbane Anleggsarbeid 

Mjölby – Hallsberg – Gävle Andre hovednett Jernbane Anleggsarbeid 

Den botniske korridoren – Kiruna 

– grensen til NO 

Andre hovednett Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Milford Haven – Swansea – 

Cardiff 

Andre hovednett Jernbane Opprusting 

Jernbaneforbindelse Sionainn/ 

Shannon Faing/Foynes – Gabhal 

Luimnigh/Limerick-knutepunktet 

Andre hovednett Jernbane Undersøkelser 

Høyhastighetsbane 2 Andre hovednett Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid for 

høyhastighetsbane London – 

Midlands 
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Grensen til UA – Kraków – 

Katowice – Wrocław – Dresden 

Andre hovednett Jernbane Anleggsarbeid 

Riga – grensen til RU og BY Andre hovednett Jernbane Opprusting 

Vilnius – grensen til BY Andre hovednett Jernbane Opprusting, forbindelse til 

lufthavn 

Kybartai – Kaunas Andre hovednett Jernbane Opprusting 

Tallinn – Tartu – Koidula – 

grensen til RU 

Andre hovednett Jernbane Opprusting 

Marseille – Toulon – Nice – 

Ventimiglia – Genova 

Andre hovednett Jernbane Undersøkelser vedrørende 

høyhastighetsbane 

Bordeaux – Toulouse Andre hovednett Jernbane Undersøkelser vedrørende 

høyhastighetsbane 

Helsinki – Oulu Andre hovednett Jernbane Opprusting av strekninger 

Bilbao – Pamplona – Zaragoza – 

Sagunto 

Andre hovednett Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Brunsbüttel – Kiel (Nord-Ostsee-

kanalen) 

Andre hovednett Innlands vannveier Optimering av 

navigasjonsstatus 

Cardiff – Bristol – London Andre hovednett Jernbane Opprusting, herunder 

Crossball 

Alba-Iulia – Turda – Dej – 

Suceava – Pașcani – Iași 

Andre hovednett Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

București – Buzău Andre hovednett Jernbane Utbedring og reparasjon av 

jernbaneinfrastruktur samt 

innlandsforbindelser 

Ruhr-området – Münster – 

Osnabrück – Hamburg 

Andre hovednett Jernbane Opprusting av strekningen 

Münster – Lünen 

(dobbeltspor) 

Nantes – Tours – Lyon Andre hovednett Jernbane Undersøkelser og 

anleggsarbeid 

Ploiești – Suceava Andre hovednett Jernbane Undersøkelser 

Heraklion Andre hovednett Lufthavn, kombinasjon 

av transportinfra-

struktur/-systemer 

Undersøkelser og 

anleggsarbeid, opprusting og 

utvikling av infrastruktur, 

forbindelser mellom ulike 

transportsystemer 

Huelva – Sevilla Andre hovednett Jernbane Anleggsarbeid pågår 

Fredericia – Frederikshavn Andre hovednett Jernbane Opprusting, herunder 

elektrifisering 

Barcelona – Valencia – Livorno Andre hovednett Motorvei til sjøs Opprusting 
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DEL II 

LISTE OVER PRIORITERTE KORRIDORER OG OMRÅDER MED HENSYN TIL INFRASTRUKTUR I 

ENERGISEKTOREN 

1. Prioriterte korridorer for elektrisk kraft 

1) Elektrisitetsnett til sjøs i nordlige havområder («NSOG»): utvikling av et integrert elektrisitetsnett til sjøs og 

tilknyttede forbindelsesledninger i Nordsjøen, Irskesjøen, Den engelske kanal, Østersjøen og omkringliggende 

farvann for å overføre elektrisk kraft fra fornybare energikilder til sjøs til forbrukssentre og lagringsplasser samt å 

øke utvekslingen av elektrisk kraft over landegrensene. 

 Berørte medlemsstater: Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederland, Sverige, 

Storbritannia. 

2) Elektrisitetsforbindelser fra nord til sør i Vest-Europa («NSI West Electricity»): forbindelser mellom 

medlemsstater i regionen og til middelhavsområdet, herunder Pyrenéhalvøya, særlig for å integrere elektrisk kraft 

fra fornybare energikilder og styrke interne nettinfrastrukturer for å fremme markedsintegrering i regionen. 

 Berørte medlemsstater: Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Malta, 

Portugal, Spania, Det forente kongerike. 

3) Elektrisitetsforbindelser fra nord til sør i sentrale Øst- og Sørøst-Europa («NSI East Electricity»): forbindelser og 

indre linjer i retning fra nord til sør og fra øst til vest for å fullføre det indre marked og integrere produksjon fra 

fornybare energikilder. 

 Berørte medlemsstater: Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Kypros, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, 

Romania, Slovakia, Slovenia. 

4) Sammenkoplingsplan for energimarkedet i Baltikum («BEMIP Electricity»): forbindelser mellom medlemsstatene 

i Baltikum og tilsvarende styrking av interne nettinfrastrukturer for å bryte isoleringen av Baltikum og fremme 

markedsintegrering, blant annet ved å arbeide for integrering av fornybar energi i regionen. 

 Berørte medlemsstater: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige. 

2. Prioriterte gasskorridorer 

1) Gassforbindelser fra nord til sør i Vest-Europa («NSI West Gas»): gassinfrastruktur for gasstrømmer fra nord til 

sør i Vest-Europa for å øke spredningen av forsyningsveiene og den kortsiktige leveringsevnen. 

 Berørte medlemsstater: Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, 

Portugal, Spania, Storbritannia. 

2) Gassforbindelser fra nord til sør i sentrale og sørlige Øst-Europa («NSI East Gas»): gassinfrastruktur for regionale 

forbindelser mellom og i Baltikum, Adriaterhavet og Egeerhavet, det østlige Middelhavsområdet og Svartehavet 

samt å øke spredningen og sikkerheten i gassforsyningen. 

 Berørte medlemsstater: Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, 

Romania, Slovakia, Slovenia. 

3) Gasskorridor i sør («SGC»): infrastruktur for overføring av gass fra Det kaspiske hav, Sentral-Asia, Midtøsten og 

det østlige Middelhavsområdet til Unionen for å øke spredningen i gassforsyningen. 

 Berørte medlemsstater: Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Kypros, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Hellas, Italia, 

Polen, Romania, Slovakia, Slovenia. 

4) Sammenkoplingsplan for energimarkedet i Baltikum for gass («BEMIP Gas»): gassinfrastruktur for å bryte 

isoleringen av de tre baltiske statene og Finland samt deres avhengighet av én enkelt leverandør, for å styrke 

interne nettinfrastrukturer tilsvarende, og for å øke spredningen og sikkerheten i forsyningen i området rundt 

Østersjøen. 

 Berørte medlemsstater: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige.  
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3. Prioriterte temaområder 

1) Utbygging av intelligente nett: innføring av teknologi for intelligente nett i hele Unionen for å integrere atferden 

og handlingene til alle brukere tilkoplet elektrisitetsnettet på en effektiv måte, særlig produksjonen av store 

mengder elektrisk kraft fra fornybare eller distribuerte energikilder og etterspørsel-respons fra forbrukerne. 

 Berørte medlemsstater: alle. 

2) Motorveier for elektrisk kraft: første motorveier for elektrisk kraft innen 2020, med sikte på å bygge et system av 

motorveier for elektrisk kraft som dekker hele Unionen og kan: 

a) romme den stadig stigende overskuddsproduksjonen av vindenergi i og rundt Nordsjøen og Østersjøen og den 

økende produksjonen av fornybar energi i Øst- og Sør-Europa samt Nord-Afrika, 

b) kople sammen disse nye produksjonsknutepunktene med stor lagringskapasitet i de nordiske statene og Alpene 

samt andre regioner med store forbrukssentre, og 

c) håndtere en stadig mer variabel og desentralisert forsyning av elektrisk kraft og fleksibel etterspørsel etter 

elektrisk kraft. 

 Berørte medlemsstater: alle. 

3) Grensekryssende karbondioksidnett: utvikling av transportinfrastruktur for karbondioksid mellom medlemsstater 

og med nabotredjestater med sikte på utbygging av oppsamling og lagring av karbondioksid. 

 Berørte medlemsstater: alle. 

DEL III 

VILKÅR OG FRAMGANGSMÅTER FOR FINANSIERINGSORDNINGER 

Mål og begrunnelse 

Målet for finansieringsordningene i Ordningen for et sammenkoplet Europa er å gi infrastrukturprosjekter enklere 

tilgang til prosjekt- og foretaksfinansiering ved bruk av unionsmidler som finansiell giring. 

Finansieringsordningene skal bidra til å finansiere prosjekter av felles interesse som har en klar europeisk tilleggsverdi, 

og fremme økt deltaking fra privat sektor i den langsiktige finansieringen av slike prosjekter i transport-, 

telekommunikasjons- og energisektoren, herunder bredbåndsnett. 

Finansieringsordningene skal støtte prosjekter med finansieringsbehov på mellomlang eller lang sikt og gi større 

fordeler i form av markedspåvirkning, effektiv forvaltning og ressursbruk. 

De skal gi infrastrukturaktører som finansieringsinstitusjoner, offentlige myndigheter, infrastrukturforvaltninger, 

byggefirmaer og markedsdeltakere en enhetlig, markedsorientert verktøykasse for finansiell støtte fra Unionen. 

Finansieringsordningene skal bestå av 

a) en låne- og garantiordning som understøttes av ordninger for risikodeling, herunder kredittforbedringsordninger 

for prosjektobligasjoner («gjeldsinstrument»), og 

b) en ordning for egenkapital («egenkapitalinstrument»), 

som skal bidra til å overvinne markedshindringer ved å forbedre finansierings- og/eller risikoprofilene til 

infrastrukturinvesteringene. Dette skal igjen øke foretaks og andre mottakeres tilgang til lån, garantier, egenkapital og 

andre former for privat finansiering. 

Før den endelige utformingen av gjelds- og egenkapitalinstrumentene skal Kommisjonen foreta en forhåndsvurdering i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Der det er hensiktsmessig, skal det ved denne vurderingen tas 

hensyn til vurderinger av eksisterende, sammenlignbare finansieringsordninger.  
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I. Gjeldsinstrument 

1. Alminnelige bestemmelser 

Målet for gjeldsinstrumentet skal være å bidra til å avhjelpe mangler i det europeiske markedet for fremmedkapital 

ved å tilby risikodeling for lånefinansiering. Lånefinansiering skal tilbys av ansvarlige enheter eller særlige 

investeringsverktøy i form av lån og garantier med førsteprioritet og lavere prioritet. 

Gjeldsinstrumentet skal bestå av en risikodelingsordning for lån og garantier samt av initiativet for 

prosjektobligasjoner. I tillegg kan initiativtakerne til prosjektet søke om egenkapitalfinansiering i henhold til 

egenkapitalinstrumentet. 

a. Risikodelingsordning for lån og garantier 

Risikodelingsordningen for lån og garantier skal utformes slik at den øker risikokapasiteten til de ansvarlige 

enhetene. Slik kan de ansvarlige enhetene tilby langsiktige og kortsiktige lån med førsteprioritet og lavere prioritet 

til prosjekter og foretak for å lette initiativtakernes tilgang til bankfinansiering. Lån med lavere prioritet skal 

rangeres etter førsteprioritetslån, men foran egenkapital og finansiering tilknyttet egenkapital. 

Kortsiktig lån med lavere prioritet skal ikke overstige 30 prosent av det samlede førsteprioritetslånet som gis. 

Førsteprioritetslånet som er fastsatt i gjeldsinstrumentet, skal ikke overstige 50 prosent av det samlede 

førsteprioritetslånet som gis av den ansvarlige enheten eller det særlige investeringsverktøyet. 

b. Initiativ for prosjektobligasjoner 

Risikodelingsordningen for prosjektobligasjoner skal utformes som et lån med lavere prioritet for å lette 

finansieringen av prosjektforetak som tar opp førsteprioritetslån i form av obligasjoner. Dette 

kredittforbedringsinstrumentet skal bidra til at førsteprioritetslån oppnår kredittvurderingen «investment grade». 

Det skal rangeres etter førsteprioritetslån, men foran egenkapital og finansiering tilknyttet egenkapital. 

Lån med lavere prioritet skal ikke overstige 30 prosent av det samlede førsteprioritetslånet som gis. 

2. Finansielle parametrer og finansiell giring 

Parametrer for risiko- og inntektsdeling skal fastsettes på en slik måte at særlige politiske mål, herunder for særlige 

prosjektkategorier, kan nås samtidig som gjeldsinstrumentets markedsorientering ivaretas. 

Gjeldsinstrumentets forventede finansielle giring – definert som den samlede finansieringen (det vil si Unionens 

bidrag pluss bidrag fra andre finansieringskilder) delt på Unionens bidrag – forventes å ligge mellom 6 og 15, 

avhengig av typen virksomhet som er involvert (risikonivå, mottakere og aktuell lånefinansiering). 

3. Kombinasjon med andre finansieringskilder 

Finansiering fra gjeldsinstrumentet kan kombineres med andre øremerkede budsjettbidrag oppført nedenfor, med 

forbehold for reglene fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og relevant rettslig grunnlag: 

a) andre deler av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

b) andre ordninger, programmer og budsjettposter i unionsbudsjettet, 

c) medlemsstater, herunder regionale og lokale myndigheter, som ønsker å bidra med egne midler eller midler fra 

utjevningsfondet uten å endre ordningens karakter. 

4. Gjennomføring 

Ansvarlige enheter 

Ansvarlige enheter skal velges ut i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Gjennomføringen gjennom indirekte forvaltning kan skje i form av direkte mandater til de ansvarlige enhetene. 

Ved ordninger som er underlagt direkte mandater (det vil si gjennom indirekte forvaltning) skal de ansvarlige 

enhetene forvalte Unionens bidrag til gjeldsinstrumentet og være risikodelingspartnere.  
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I tillegg kan det være tilrådelig å opprette særlige investeringsverktøy for å samle bidragene fra flere investorer. 

Unionsbidraget kan gis lavere prioritet enn bidraget fra andre investorer. 

Utforming og gjennomføring 

Utformingen skal være i samsvar med de alminnelige bestemmelsene om finansieringsordninger fastsatt i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

De detaljerte vilkårene for gjennomføring av lånefinansieringen, herunder overvåking og kontroll, skal fastsettes i 

en avtale mellom Kommisjonen og respektive ansvarlige enhet, idet det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i 

dette vedlegg og i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Forvaltningskonto 

Den ansvarlige enheten skal opprette en forvaltningskonto for unionsbidraget og inntekter fra unionsbidraget. 

5. Bruk av unionsbidraget 

Unionsbidraget skal brukes til: 

a) risikoavsetning, 

b) dekking av avtalte avgifter og kostnader tilknyttet opprettelsen og forvaltningen av gjeldsinstrumentet, 

herunder vurdering av og støttetiltak for det, som er bestemt i samsvar med forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 og markedspraksis. Administrative og ytelsesbaserte avgifter som skal betales til den ansvarlige 

enheten, skal ikke overstige henholdsvis to og tre prosent av unionsbidraget som faktisk brukes til enkelttiltak, 

på grunnlag av en kostnadsbasert metode avtalt mellom Kommisjonen og de ansvarlige enhetene, 

c) direkte tilknyttede støttetiltak. 

6. Prissetting og risiko- og inntektsdeling 

Gjeldsinstrumentet skal ha en pris som skal betales av mottakeren i samsvar med gjeldende regler og kriterier for 

de ansvarlige enhetene eller de særlige investeringsverktøyene og i samsvar med god markedspraksis. 

Når det gjelder direkte mandater til ansvarlige enheter, skal mønsteret for risikodeling gjenspeiles i en passende 

deling mellom Unionen og den ansvarlige enheten av risikovederlaget som den ansvarlige enheten krever av sine 

låntakere. 

Når det gjelder særlige investeringsverktøy, skal mønsteret for risikodeling gjenspeiles i en passende deling 

mellom Unionen og andre investorer av risikovederlaget som det særlige investeringsverktøyet krever av sine 

låntakere. 

Uten hensyn til det valgte mønsteret for risikodeling, skal den ansvarlige enheten alltid bære en del av fastsatt 

risiko og alltid svare for hele den resterende risikoandelen. 

Den største risikoen som dekkes av unionsbudsjettet, skal ikke overstige 50 prosent av risikoen i gjeldsporteføljen 

knyttet til gjeldsinstrumentet. Den øvre risikogrensen på 50 prosent gjelder målstørrelsen på særlige 

investeringsverktøyer. 

7. Framgangsmåte for søknader og godkjenning 

Søknader sendes til henholdsvis den ansvarlige enheten eller et særlig investeringsverktøy i samsvar med standard 

framgangsmåte for søknader. De ansvarlige enhetene og de særlige investeringsverktøyene skal godkjenne 

prosjekter i samsvar med sine interne framgangsmåter. 

8. Gjeldsinstrumentets varighet 

Kommisjonen skal gi tilsagn om den siste andelen av Unionsbidraget til gjeldsinstrumentet innen  

31. desember 2020. Faktisk godkjenning av lånefinansiering fra ansvarlige enheter eller særlige investerings-

verktøyer skal være avsluttet innen 31. desember 2022.  
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9. Utløp 

Unionsbidraget som tildeles gjeldsinstrumentet, skal betales tilbake til den relevante forvaltningskontoen når 

lånefinansieringen utløper eller er tilbakebetalt. Det skal finnes tilstrekkelige midler på forvaltningskontoen til å 

dekke avgifter eller risiko tilknyttet gjeldsinstrumentet, til det utløper. 

10. Rapportering 

Rapporteringsmetodene for gjennomføringen av gjeldsinstrumentet skal fastsettes i avtalen mellom Kommisjonen 

og den ansvarlige enheten i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

I tillegg skal Kommisjonen, med støtte fra de ansvarlige enhetene, fram til 2023 rapportere årlig til 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen, gjeldende markedsforhold for bruk av instrumentet, ajourførte 

prosjekter og ajourført prosjektplanlegging, herunder opplysninger om prosjekter i ulike faser, idet det tas hensyn 

til konfidensialitet og følsom markedsinformasjon i samsvar med artikkel 140 nr. 8 i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

11. Overvåking, kontroll og vurdering 

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av gjeldsinstrumentet, herunder eventuelt gjennom kontroller på 

stedet, og utføre verifisering og kontroll i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

12. Støttetiltak 

Gjennomføringen av gjeldsinstrumentet kan støttes av et sett med oppfølgingstiltak. Dette kan blant annet være 

faglig og finansiell støtte, tiltak for å øke bevisstheten om kapitalinnskytere og ordninger som skal tiltrekke seg 

private investorer. 

Den europeiske investeringsbank skal på forespørsel fra Europakommisjonen eller berørte medlemsstater gi faglig 

bistand, herunder om finansiell strukturering for prosjekter av felles interesse, herunder de som gjennomfører 

korridorene i hovednettet som oppført i del I. Slik faglig bistand skal også omfatte støtte til forvaltninger med sikte 

på å utvikle passende institusjonell kapasitet. 

II. Egenkapitalinstrument 

1. Alminnelige bestemmelser 

Målet for egenkapitalinstrumentet skal være å bidra til å avhjelpe mangler i det europeiske kapitalmarkedet ved å 

tilby egenkapital og egenkapitallignende midler. 

Unionens bidrag skal begrenses oppad til: 

– 33 prosent av målstørrelsen for egenkapitalen, eller 

– Unionens medfinansiering i et prosjekt skal ikke overstige 30 prosent av et foretaks samlede egenkapital. 

I tillegg kan initiativtakerne til prosjektet søke om lånefinansiering i henhold til gjeldsinstrumentet. 

2. Finansielle parametrer og finansiell giring 

Investeringsparametrer skal fastsettes på en slik måte at særlige politiske mål, herunder for særlige kategorier av 

infrastrukturprosjekter, kan nås samtidig som instrumentets markedsorientering ivaretas. 

Egenkapitalinstrumentets forventede finansielle giring – definert som den samlede finansieringen (det vil si 

Unionens bidrag pluss alle bidrag fra andre investorer) delt på Unionens bidrag – forventes i gjennomsnitt å ligge 

mellom fem og ti, avhengig av markedsforholdene. 

3. Kombinasjon med andre finansieringskilder 

Finansiering fra egenkapitalinstrumentet kan kombineres med andre øremerkede budsjettbidrag oppført nedenfor, 

med forbehold for reglene fastsatt i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og relevant rettslig grunnlag: 

a) andre deler av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

b) andre ordninger, programmer og budsjettposter i unionsbudsjettet, og  
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c) medlemsstater, herunder regionale og lokale myndigheter, som ønsker å bidra med egne midler eller midler fra 

utjevningsfondet uten å endre ordningens karakter. 

4. Gjennomføring 

Ansvarlige enheter 

Ansvarlige enheter skal velges ut i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Gjennomføringen gjennom indirekte forvaltning kan skje i form av direkte mandater til de ansvarlige enhetene, 

gjennom indirekte forvaltning. Ved ordninger som er underlagt direkte mandater (det vil si gjennom indirekte 

forvaltning) skal de ansvarlige enhetene forvalte Unionens bidrag til egenkapitalinstrumentet. 

I tillegg kan det være tilrådelig å opprette særlige investeringsverktøy for å samle bidragene fra flere investorer. 

Unionsbidraget kan gis lavere prioritet enn bidraget fra andre investorer. 

I behørig begrunnede tilfeller og for å nå særlige politiske mål kan unionsbidraget tildeles et særlig prosjekt av en 

ansvarlig enhet som en medinvestering. 

Utforming og gjennomføring 

Utformingen skal være i samsvar med de alminnelige bestemmelsene om finansieringsordninger fastsatt i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

De detaljerte vilkårene for gjennomføring av egenkapitalfinansieringen, herunder overvåking og kontroll, skal 

fastsettes i en avtale mellom Kommisjonen og respektive ansvarlige enhet, idet det tas hensyn til bestemmelsene 

fastsatt i dette vedlegg og i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Forvaltningskonto 

Den ansvarlige enheten skal opprette en forvaltningskonto for unionsbidraget og inntekter fra unionsbidraget. 

5. Bruk av unionsbidraget 

Unionsbidraget skal brukes til: 

a) egenkapitalinvesteringer, 

b) dekking av avtalte avgifter og kostnader tilknyttet opprettelsen og forvaltningen av egenkapitalinstrumentet, 

herunder vurdering av det, som er bestemt i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

markedspraksis, 

c) direkte tilknyttede støttetiltak. 

6. Prissetting og risiko- og inntektsdeling 

Egenkapitalvederlaget skal omfatte de sedvanlige avkastningskomponentene som tildeles egenkapitalinvestorer, og 

skal avhenge av ytelsen til underliggende investeringer. 

7. Framgangsmåte for søknader og godkjenning 

Søknader sendes til henholdsvis den ansvarlige enheten eller et særlig investeringsverktøy i samsvar med standard 

framgangsmåte for søknader. De ansvarlige enhetene og de særlige investeringsverktøyene skal godkjenne 

prosjekter i samsvar med sine interne framgangsmåter. 

8. Egenkapitalinstrumentets varighet 

Kommisjonen skal gi tilsagn om den siste andelen av Unionsbidraget til egenkapitalinstrumentet innen  

31. desember 2020. Faktisk godkjenning av egenkapitalinvestering fra ansvarlige enheter eller særlige 

investeringsverktøyer skal være avsluttet innen 31. desember 2022. 

9. Utløp 

Unionsbidraget som tildeles egenkapitalinstrumentet, skal betales tilbake til den relevante forvaltningskontoen når 

investeringene utløper eller på annen måte forfaller. Det skal finnes tilstrekkelige midler på forvaltningskontoen til 

å dekke avgifter eller risiko tilknyttet egenkapitalinstrumentet, til det utløper. 
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10. Rapportering 

Rapporteringsmetodene for gjennomføringen av egenkapitalinstrumentet skal fastsettes i avtalen mellom 

Kommisjonen og den ansvarlige enheten i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

I tillegg skal Kommisjonen med støtte fra de ansvarlige enhetene fram til 2023 rapportere årlig til 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen i samsvar med artikkel 140 nr. 8 i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

11. Overvåking, kontroll og vurdering 

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av egenkapitalinstrumentet, herunder eventuelt gjennom kontroller 

på stedet, og utføre verifisering og kontroll i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

12. Støttetiltak 

Gjennomføringen av egenkapitalinstrumentet kan støttes av et sett med oppfølgingstiltak. Dette kan blant annet 

være faglig og finansiell støtte, tiltak for å øke bevisstheten om kapitalinnskytere og ordninger som skal tiltrekke 

seg private investorer. 

DEL IV 

VEILEDENDE PROSENTSATSER FOR SÆRLIGE TRANSPORTMÅL 

Budsjettmidlene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a), unntatt de som er tildelt til programstøttetiltak, skal fordeles til 

særlige transportmål som angitt i artikkel 4 nr. 2, som følger: 

a) fjerne flaskehalser, styrke jernbanens samtrafikkevne, bygge manglende forbindelser, og særlig utbedre 

grensekryssende strekninger – 80 prosent, 

b) sikre bærekraftige og effektive transportsystemer på lang sikt for å forberede forventet framtidig transportflyt, samt 

gjøre avkarbonisering av alle transportsystemer mulig ved en overgang til nyskapende, energieffektiv 

transportteknologi med lavt utslipp og best mulig sikkerhet – 5 prosent, 

c) skape best mulig integrasjon og samtrafikk mellom transportsystemene og styrke transporttjenestenes 

samtrafikkevne, samtidig som tilgjengeligheten til transportinfrastrukturer ivaretas, og idet det tas hensyn til den 

øvre grensen for komponenter om bord i SESAR-systemet, RIS, VTMIS og ITS for veisektoren nevnt i nr. vi i 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) – 15 prosent. 

Beløpet på 11 305 500 000 euro som er overført fra utjevningsfondet, skal i sin helhet anvendes til prosjekter for 

gjennomføring av hovednettet, eller til prosjekter og tverrgående prioriteringer som er angitt i del I i dette vedlegg. 

DEL V 

LISTE OVER GENERELLE RETNINGSLINJER DET SKAL TAS HENSYN TIL VED FASTSETTELSE AV 

TILDELINGSKRITERIER 

Ved fastsettelse av tildelingskriterier i samsvar med artikkel 17 nr. 5 skal det minst tas hensyn til følgende generelle 

retningslinjer: 

a) hvor langt tiltaket er kommet i utviklingen av prosjektet, 

b) soliditeten til den foreslåtte gjennomføringsplanen, 

c) den stimulerende virkningen Unionens støtte eventuelt har på offentlig og privat investering, 

d) behovet for å overvinne finansielle hindringer, for eksempel manglende markedsfinansiering, 

e) eventuelt den økonomiske, sosiale, klimamessige og miljømessige påvirkningen, samt tilgjengeligheten, 

f) eventuelt den grensekryssende dimensjonen. 

 ______  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG 

LISTE OVER DE FØRSTE KORRIDORENE FOR GODSTRANSPORT 

 Medlemsstater Hovedstrekninger(1) 

Etablering av 

korridorer for 

godstransport: 

«Rhinen–

Alpene» 

NL, BE, DE, IT Zeebrugge–

Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen(+)/Rotterdam–

Duisburg–[Basel]–Milano–Genova 

Innen  

10. november 2013 

«Nordsjøen–

Middelhavs-

området» 

NL, BE, LU, 

FR, UK3 

Glasgow(*)/Edinburgh(*)/Southampton(*)/Felixstowe(*)–

London(+)/Dunkerque(+)/Lille(+)/Liège(+)/Paris(+)/Amster-

dam(+)–Rotterdam–Zeebrugge(+)/Antwerpen–

Luxembourg–Metz–Dijon–Lyon/[Basel]–Marseille(+) 

Innen  

10. november 2013 

«Skandinavia–

Middelhavs-

området» 

SE, DK, DE, 

AT, IT 

Stockholm/[Oslo](+)/Trelleborg(+)–Malmö–København–

Hamburg–Innsbruck–Verona–La Spezia(+)/Livorno(+)/ 

Ancona(+)/Taranto(+)/Augusta(+)/ Palermo 

Innen  

10. november 2015 

«Atlanter-

havet» 

PT, ES, FR, 

DE(+) 

Sines–Lisboa/Leixões 

– Madrid–Medina del Campo/ Bilbao/San Sebastian–

Irun- Bordeaux–Paris/Le Havre/Metz–Strasbourg(+)/ 

Mannheim(+) 

Sines–Elvas/Algeciras 

Innen  

10. november 2013 

«Baltikum–

Adriaterhavet» 

PL, CZ, SK, 

AT, IT, SI 

Swinoujscie(+)/Gdynia-Katowice–Ostrava/Žilina–

Bratislava/Wien/Klagenfurt–Udine–Venezia/Trieste/ 

/Bologna/Ravenna 

Graz–Maribor–Ljubljana–Koper/Trieste 

Innen  

10. november 2015 

«Middelhavs-

området» 

ES, FR, IT, SI, 

HU, HR(+) 

Almería–Valencia/Algeciras/Madrid–Zaragoza/Barcelona–

Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–Padova/Venezia–

Trieste/Koper–Ljubljana–Budapest 

Ljubljana(+)/Rijeka(+)–Zagreb(+)–Budapest–Zahony 

(grensen mellom Ungarn og Ukraina) 

Innen  

10. november 2013 

«Orienten / det 

østlige Middel-

havsområdet» 

CZ, AT, SK, 

HU, RO, BG, 

EL, DE(*) 

– București–Constanța 

Bremerhaven(*)/Wilhelmshaven(*)/Rostock(*)/ 

Hamburg(*)–Praha–Wien/Bratislava–Budapest 

– Vidin–Sofia–Burgas(*)/Svilengrad(*) (grensen mellom 

Bulgaria og Tyrkia) / Promachonas–Tessaloniki–

Athen–Patras(*) 

Innen  

10. november 2013 

«Nordsjøen–

Baltikum» (°) 

DE, NL, BE, 

PL, LT, LV(*), 

EE(*) 

Wilhelmshaven(+)/Bremerhaven/Hamburg(+)/ 

Amsterdam(+)/Rotterdam/Antwerpen–Aachen/Berlin–

Warszawa–Terespol (grensen mellom Polen og 

Hviterussland)/Kaunas–Riga(*)–Tallinn(*) 

Innen  

10. november 2015 
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 Medlemsstater Hovedstrekninger(1) 

Etablering av 

korridorer for 

godstransport: 

«Rhinen–

Donau» (‡) 

FR, DE, AT, 

SK, HU, RO, 

CZ 

Strasbourg–Mannheim–Frankfurt–Nürnberg–Wels 

Strasbourg–Stuttgart–München–Salzburg–Wels–Wien–

Bratislava–Budapest–Arad-Brașov/Craiova–București–

Constanța 

Čierna og Tisou (grensen mellom Slovakia og Ukraina)–

Košice–Žilina–Horní Lideč–Praha–München/Nürnberg 

Innen  

10. november 2020 

(1) ‘/’ betyr alternative strekninger. I samsvar med retningslinjene for TEN-T bør Atlanterhavs- og Middelhavskorridorene i framtiden 

kompletteres med godstransportaksen Sines/Algeciras–Madrid–Paris som krysser de sentrale Pyreneene gjennom en lav tunnel. 

(+)  Strekninger merket med + skal inngå i de respektive korridorene minst tre år etter datoen for etablering fastsatt i denne tabellen. 

Eksisterende strukturer definert i henhold til artikkel 8 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning. skal justeres ved deltakingen av 

ytterligere medlemsstater og infrastrukturforvaltninger i de respektive korridorene. Tilføyelsene skal baseres på 

markedsundersøkelser og ta hensyn til eksisterende passasjer- og godstransport i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i denne forordning. 

(*) Strekninger merket med * skal inngå i de respektive korridorene minst fem år etter datoen for etablering fastsatt i denne tabellen. 

Eksisterende strukturer definert i henhold til artikkel 8 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning. skal justeres ved deltakingen av 

ytterligere medlemsstater og infrastrukturforvaltninger i de respektive korridorene. Tilføyelsene skal baseres på 

markedsundersøkelser og ta hensyn til eksisterende passasjer- og godstransport i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i denne forordning. 

(°)  Fram til det er anlagt en baltisk jernbanelinje med nominell sporvidde på 1 435 mm, skal det tas hensyn til de ulike 

sporviddesystemene ved etablering og drift av denne korridoren. 

(‡)  Opprettelsen av denne korridoren skal baseres på markedsundersøkelser og ta hensyn til eksisterende passasjer- og godstransport i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3 i denne forordning. Strekningen «Čierna og Tisou (grensen mellom Slovakia og Ukraina)–Košice–

Žilina–Horní Lideč–Praha» skal etableres innen 10. november 2013.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. juni 2013 

om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og 

om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers 

revisjonsvirksomhet i Den europeiske union 

[meddelt under nummer C(2013) 3491] 

(2013/288/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

84/253/EØF(1), særlig artikkel 46 nr. 2 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2011/30/EU(2) ble revisorer 

og revisjonsselskaper fra tredjestater og territorier 

oppført i vedlegget til beslutningen, gitt tillatelse til å 

fortsette sin virksomhet i Den europeiske union knyttet 

til revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsern-

regnskaper for regnskapsår som begynner i tidsrommet 

fra 2. juli 2010 til 31. juli 2012. 

2) Kommisjonen har vurdert systemene for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper i de tredjestater og 

territorier som er oppført i vedlegget til beslutning 

2011/30/EU. Vurderingene ble gjort med bistand fra den 

europeiske gruppen av tilsynsorganer for revisorer. 

Disse tredjestatenes og territorienes systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sank-

sjoner for revisorer og revisjonsselskaper ble vurdert i 

lys av kriteriene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 

2006/43/EF, som gjelder for medlemsstatenes systemer 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 15.6.2013,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 4. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2011, s. 12. 

for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Det 

endelige målet med samarbeidet mellom 

medlemsstatenes og tredjestatenes systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper bør være å skape 

gjensidig tillit til de respektive tilsynssystemene på 

grunnlag av deres likeverdighet. 

3) Det framgår av disse vurderingene at Abu Dhabi, Brasil, 

Dubai internasjonale finanssenter (DIFC), Guernsey, 

Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Taiwan og 

Thailand har systemer for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper som er underlagt lignende regler som 

dem fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 

2006/43/EF. Disse tredjestatenes systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper bør derfor anses å være 

likeverdige med medlemsstatenes systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper. 

4) Bermuda, Caymanøyene, Egypt, Mauritius, New 

Zealand, Russland og Tyrkia har innført eller er i ferd 

med å innføre systemer for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper. De foreliggende opplysningene om 

disse systemenes virkemåte og hvilke regler de er 

underlagt, er imidlertid ikke tilstrekkelige til at det kan 

foretas en vurdering av deres likeverdighet. For at det 

skal kunne foretas en ytterligere vurdering med sikte på 

å treffe en endelig beslutning om disse systemenes 

likeverdighet, må det innhentes ytterligere opplysninger 

fra disse tredjestatene og territoriene for bedre å forstå 

deres systemer. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge 

overgangsperioden fastsatt i beslutning 2011/30/EU for 

revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjons-

beretninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper 

for selskaper registrert i disse tredjestatene og  

territoriene.  

2018/EØS/27/04 
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5) Revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjons-

beretninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper 

for selskaper registrert i Hongkong, India og Israel, var 

omfattet av overgangsperioden fastsatt ved beslutning 

2011/30/EU. Siden den gang har disse tredjestatene eller 

territoriene ikke innført et uavhengig system for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner. De har ikke framlagt opplysninger om sine 

regulerings- og tilsynssystemer for revisjon. Det må 

derfor konstateres at disse tredjestatene og territoriene 

ikke har truffet de nødvendige tiltak for å få sine revi-

sjonsregler anerkjent av Kommisjonen som likeverdige 

med medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper. Overgangsperioden 

fastsatt i beslutning 2011/30/EU for revisorer og revi-

sjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om 

årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper 

registrert i disse tredjestatene, bør derfor ikke forlenges. 

6) For å verne investorene bør revisorer og revisjons-

selskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregn-

skaper eller konsernregnskaper for selskaper som er 

registrert i de tredjestatene som er oppført i vedlegg II 

til denne beslutning, være pålagt å framlegge de 

nødvendige opplysningene for å kunne fortsette sin 

revisjonsvirksomhet i Den europeiske union i over-

gangsperioden uten å være registret i henhold til artikkel 

45 i direktiv 2006/43/EF. Dersom de framlegger disse 

opplysningene, bør disse revisorene og revisjons-

selskapene kunne fortsette sin virksomhet knyttet til 

revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsern-

regnskaper for regnskapsår som begynner i tidsrommet 

fra 1. august 2012 til 31. juli 2015. Denne beslutning 

bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å la slike 

revisorer og revisjonsselskaper omfattes av deres 

undersøkelses- og sanksjonssystemer. 

7) Beslutning 2011/30/EU bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i 

direktiv 2006/43/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2011/30/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nytt annet ledd lyde: 

 «Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal 

følgende tredjestaters og territoriers systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper anses som likeverdige med 

medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revi-

sjonsselskaper, i forbindelse med revisjonsvirksomhet 

knyttet til årsregnskaper eller konsernregnskaper for 

regnskapsår som begynner 1. august 2012 eller senere: 

1) Abu Dhabi 

2) Brasil 

3) Dubai internasjonale finanssenter (DIFC) 

4) Guernsey 

5) Indonesia 

6) Isle of Man 

7) Jersey 

8) Malaysia 

9) Taiwan 

10) Thailand». 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I innledende tekst i nr. 1 erstattes «vedlegget» av 

«vedlegg I». 

b)  Nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

 «2.  Medlemsstatene skal ikke anvende artikkel 45 i 

direktiv 2006/43/EF på revisorer og revisjonsselskaper 

som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller 

konsernregnskaper for selskaper registrert i tredje-

statene og territoriene oppført i vedlegg II til denne 

beslutning, som omhandlet i artikkel 45 nr. 1 i nevnte 

direktiv, for regnskapsår som begynner i tidsrommet fra 

2. juli 2010 til 31. juli 2015, dersom den berørte revisor 

eller det berørte revisjonsselskap framlegger følgende 

opplysninger for vedkommende myndigheter i medlems-

staten: 

a)  Navn og adresse på den berørte revisor eller det 

berørte revisjonsselskap, og opplysninger om disses 

juridiske struktur. 

b)  Dersom revisoren eller revisjonsselskapet tilhører et 

nett, en beskrivelse av dette nettet. 

c)  De revisjonsstandardene og uavhengighetskravene 

som er blitt anvendt på den aktuelle revisjonen. 

d)  En beskrivelse av revisjonsselskapets interne 

kvalitetskontrollsystem. 

e)  Opplysning om hvorvidt og når den seneste 

kvalitetssikringskontrollen av revisoren og 

revisjonsselskapet ble foretatt, med mindre disse 

opplysningene framlegges av tredjestatens 

vedkommende myndighet, og nødvendige 

opplysninger om resultatet av kontrollen. Dersom 

de nødvendige opplysningene om resultatet av den 

siste kvalitetssikringskontrollen ikke er offentlige, 

skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

behandle disse opplysningene fortrolig.  
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 3.  Medlemsstatene skal påse at offentligheten 

underrettes om navn og adresse på de revisorer og 

revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om 

årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper 

registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II til denne 

beslutning, og om at disse tredjestatenes systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner ennå ikke er anerkjent som likeverdige i 

henhold til artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF. For 

disse formål kan medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF 

også registrere revisorer og revisjonsselskaper som 

reviderer årsregnskaper eller konsernregnskaper for 

selskaper registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II 

til denne beslutning. 

 4.  Uten hensyn til nr. 2 kan medlemsstatene la sine 

systemer for undersøkelser og sanksjoner omfatte 

revisorer og revisjonsselskaper som reviderer årsregns-

kaper eller konsernregnskaper for selskaper registrert i 

tredjestatene oppført i vedlegg II.». 

c)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

 «5.  Nr. 2 berører ikke samarbeidsavtaler om kvalitets-

sikringskontroller mellom vedkommende myndigheter i 

en medlemsstat og vedkommende myndigheter i en 

tredjestat oppført i vedlegg II, forutsatt at denne avtalen 

oppfyller følgende kriterier: 

a)  Den omfatter kvalitetssikringskontroller som 

utføres på grunnlag av likebehandling. 

b)  Kommisjonen har blitt underrettet om den på 

forhånd. 

c)  Den foregriper ikke beslutninger som Kommisjonen 

måtte treffe i henhold til artikkel 47 i direktiv 

2006/43/EF.». 

3)  Artikkel 4 skal lyde: 

 «Artikkel 4 

 Artikkel 1 første ledd nr. 10 skal opphøre å gjelde  

31. juli 2013.». 

4)  Vedlegget erstattes av vedlegg I til denne beslutning. 

5)  Vedlegg II tilføyes som fastsatt i vedlegg II til denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

TREDJESTATER OG TERRITORIER 

Abu Dhabi 

Brasil 

Dubai internasjonale finanssenter (DIFC) 

Guernsey 

Hongkong 

India 

Indonesia 

Isle of Man 

Israel 

Jersey 

Malaysia 

Taiwan 

Thailand 

 ______  

VEDLEGG II 

TREDJESTATER 

Bermuda 

Caymanøyene 

Egypt 

Mauritius 

New Zealand 

Russland 

Tyrkia 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. juni 2013 

om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 3402] 

(2013/280/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

84/253/EØF(1), særlig artikkel 47 nr. 3 første ledd, 

etter samråd med EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 47 nr. 1 og artikkel 53 i direktiv 

2006/43/EF kan vedkommende myndigheter i medlems-

statene ved inspeksjoner eller undersøkelser av revisorer 

eller revisjonsselskaper tillate at revisjonsdokumenter 

eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjonssel-

skaper overføres til vedkommende myndigheter i en 

tredjestat, forutsatt at disse myndigheter oppfyller krav 

som er erklært tilstrekkelige av Kommisjonen, og at det 

foreligger arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet 

mellom dem og vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstater. Det må derfor fastsettes hvilke vedkom-

mende myndigheter i tredjestater som oppfyller tilstrek-

kelige krav, slik at revisjonsdokumenter eller andre 

dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper kan 

overføres til dem. 

2) Det er i offentlighetens interesse, i forbindelse med 

uavhengig offentlig tilsyn, at revisjonsdokumenter eller 

andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 

kan overføres til vedkommende myndigheter i en 

tredjestat. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 13.6.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 6. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

bør derfor foreta slike overføringer bare med sikte på å 

gi den berørte tredjestats vedkommende myndigheter 

mulighet til å utøve sin myndighet til å utføre offentlig 

tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av 

revisorer og revisjonsselskaper. Medlemsstatene bør 

sikre at de bilaterale arbeidsavtaler som gjør det mulig å 

overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 

hos revisorer eller revisjonsselskaper mellom deres 

vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i De forente stater, inneholder tilstrek-

kelige garantier for vern av personopplysninger samt 

vern av forretningshemmeligheter og følsomme forretn-

ingsopplysninger som gjelder selskapene hvis regn-

skaper revideres, samt slike selskapers revisorer. De 

personer som er eller har vært ansatt hos vedkommende 

myndigheter i tredjestaten som mottar opplysningene, 

bør være omfattet av taushetsplikt. 

3) Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 

2006/43/EF bør medlemsstatene med sikte på offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 

revisjonsselskaper sørge for at kontakt mellom revisorer 

eller revisjonsselskaper i medlemsstatene og vedkom-

mende myndigheter i De forente stater skjer gjennom 

vedkommende myndigheter i de berørte medlems-

statene. 

4) Medlemsstatene kan under særlige omstendigheter 

beslutte å godta felles inspeksjoner dersom dette er 

nødvendig for å sikre effektivt tilsyn. Medlemsstatene 

kan tillate at samarbeid med vedkommende 

myndigheter i De forente stater skjer i form av felles 

inspeksjoner eller gjennom observatører som ikke har 

myndighet til å utføre inspeksjoner eller undersøkelser, 

og som ikke har tilgang til de fortrolige revisjons-

dokumentene eller til andre dokumenter hos revisorer 

eller revisjonsselskaper. Slikt samarbeid bør alltid skje 

på de vilkår som er fastsatt i artikkel 47 nr. 2 i 

direktiv 2006/43/EF og i denne beslutning, særlig når 

det gjelder behovet for å respektere suverenitet, 

fortrolighet og gjensidighet. Medlemsstatene bør sikre 

at enhver felles inspeksjon som gjennomføres i Unionen 

av deres vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i De forente stater i henhold til artikkel 47 i 

direktiv 2006/43/EF, skjer under ledelse av vedkom-

mende myndighet i den berørte medlemsstat.  

2018/EØS/27/05 
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5) 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) får 

anvendelse på behandling av personopplysninger i 

henhold til dette direktiv. Dersom overføring av revi-

sjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 

eller revisjonsselskaper til vedkommende myndigheter i 

De forente stater innebærer offentliggjøring av person-

opplysninger, bør overføringen derfor alltid gjennom-

føres i samsvar med bestemmelsene i direktiv 95/46/EF. 

Medlemsstatene bør sørge for tilstrekkelige garantier for 

vern av overførte personopplysninger, særlig gjennom 

bindende avtaler i samsvar med kapittel IV i 

direktiv 95/46/EF mellom medlemsstatenes vedkom-

mende myndigheter og vedkommende myndigheter i De 

forente stater, og sikre at vedkommende myndigheter i 

De forente stater ikke videreformidler personopplys-

ninger som inngår i overførte revisjonsdokumenter eller 

andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper, 

uten forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter i 

de berørte medlemsstater. 

6) Vurderingen av om en tredjestats vedkommende 

myndigheter oppfyller tilstrekkelige krav, bør foretas i 

lys av kravene til samarbeid fastsatt i artikkel 36 i 

direktiv 2006/43/EF eller reelt tilsvarende resultater. 

Oppfyllelse av kravene bør særlig vurderes i lys av den 

myndighet som utøves av vedkommende myndigheter i 

De forente stater, de forholdsregler som de har tatt for å 

hindre brudd på regler for taushetsplikt og fortrolighet, 

og deres mulighet i henhold til sine nasjonale lover og 

forskrifter til å samarbeide med vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. 

7) Ettersom revisorer og revisjonsselskaper for selskaper i 

Unionen som har utstedt verdipapirer i De forente stater, 

eller som utgjør en del av et konsern som utarbeider 

lovfestet konsernregnskap i De forente stater, er 

omfattet av den nasjonale lovgivning i De forente stater, 

bør det avgjøres om vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene kan overføre revisjonsdokumenter eller 

andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper 

til vedkommende myndigheter i De forente stater ene og 

alene for å gi dem mulighet til å utøve sin myndighet til 

å utføre offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. 

8) Det er foretatt vurderinger i henhold til artikkel 47 i 

direktiv 2006/43/EF av om tilstrekkelige krav er oppfylt 

med hensyn til vedkommende myndigheter i De forente 

stater. På grunnlag av disse vurderinger bør det besluttes 

om vedkommende myndigheter i De forente stater 

oppfyller tilstrekkelige krav.  

  

(1) EUT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

9) De forente staters «Securities and Exchange Commi-

ssion» (SEC) har myndighet til å undersøke revisorer og 

revisjonsselskaper. Denne beslutning bør omfatte bare 

den myndighet som De forente staters «Securities and 

Exchange Commission» har til å undersøke revisorer og 

revisjonsselskaper. De forente staters «Securities and 

Exchange Commission» har tatt tilstrekkelige 

forholdsregler, med mulighet for forbud og sanksjoner 

mot ansatte og tidligere ansatte som videreformidler 

fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre 

myndigheter. Myndigheten vil bruke overførte revi-

sjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 

eller revisjonsselskaper utelukkende til formål knyttet til 

undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. I 

henhold til amerikansk lovgivning kan De forente 

staters «Securities and Exchange Commission» overføre 

revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

amerikanske revisorer eller revisjonsselskaper som 

gjelder myndighetens undersøkelser av slike revisorer 

og revisjonsselskaper, til vedkommende myndigheter i 

enhver medlemsstat. Derfor bør De forente staters 

«Securities and Exchange Commission» erklæres å 

oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til artikkel 47 nr. 1 

i direktiv 2006/43/EF. 

10) De forente staters «Public Company Accounting Over-

sight Board» har myndighet til å utføre offentlig tilsyn, 

ekstern kvalitetssikring og undersøkelser av revisorer og 

revisjonsselskaper. Myndigheten har tatt tilstrekkelige 

forholdsregler, med mulighet for forbud og sanksjoner 

mot ansatte og tidligere ansatte som videreformidler 

fortrolige opplysninger til tredjemann eller andre 

myndigheter. Myndigheten vil bruke overførte revi-

sjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer 

eller revisjonsselskaper utelukkende til formål knyttet til 

offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring og under-

søkelser av revisorer og revisjonsselskaper. I henhold til 

amerikansk lovgivning kan den overføre revisjons-

dokumenter eller andre dokumenter hos amerikanske 

revisorer eller revisjonsselskaper til vedkommende 

myndigheter i enhver medlemsstat. Derfor bør De 

forente staters «Public Company Accounting Oversight 

Board» erklæres å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold 

til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. 

11) Overføring av revisjonsdokumenter eller andre 

dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper bør 

omfatte tilgang til eller oversendelse til myndigheter 

som er erklært å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold til 

denne beslutning, av revisjonsdokumenter eller andre 

dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper, etter 

forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, samt tilgang til eller oversendelse av 

slike dokumenter fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene til de berørte myndigheter. Derfor bør 

revisorer og revisjonsselskaper ved inspeksjoner eller 

undersøkelser ikke tillates å gi tilgang til eller oversende 

revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

revisorer eller revisjonsselskaper til de berørte 
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myndigheter på andre vilkår enn dem som er fastsatt i 

artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF, for eksempel med 

revisorens, revisjonsselskapets eller kundeselskapets 

samtykke. 

12) Denne beslutning bør ikke berøre samarbeidsavtalene 

nevnt i artikkel 25 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opp-

lysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til 

notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1). 

13) Ettersom denne beslutning er truffet i forbindelse  

med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/281/EF(2) om likeverdigheten av De forente 

staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjons-

selskaper, bør den ikke foregripe endelige beslutninger 

om likeverdighet som Kommisjonen måtte treffe i 

henhold til artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF. 

14) Det endelige målet med samarbeidet om revisjonstilsyn 

med De forente stater er å skape gjensidig tillit til 

hverandres revisjonssystemer, slik at revisjons-

dokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller 

revisjonsselskaper overføres bare i unntakstilfeller. Den 

gjensidige tilliten må bygge på likeverdigheten mellom 

Unionens og De forente staters systemer for 

revisjonstilsyn. 

(15) De forente staters «Public Company Accounting 

Oversight Board» vil gjerne vurdere medlemsstatenes 

systemer for revisjonstilsyn ytterligere før de bestemmer 

seg for å sette sin lit til det tilsyn som utføres av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Derfor 

bør samarbeidsordningen mellom vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og De forente staters 

«Public Company Accounting Oversight Board» og De 

forente staters «Securities and Exchange Commission» 

vurderes for å bedømme hvilke framskritt som er gjort 

med hensyn til å skape gjensidig tillit til hverandres 

systemer for revisjonstilsyn. Av disse årsaker bør denne 

beslutning gjelde for et begrenset tidsrom. 

(16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i 

direktiv 2006/43/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De forente staters «Public Company Accounting Oversight 

Board» og De forente staters «Securities and Exchange 

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

(2) EUT L 161/13 av 13.6.2013, s. 8. 

Commission» skal anses å oppfylle tilstrekkelige krav i henhold 

til artikkel 47 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 2 

1.  Revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

revisorer eller revisjonsselskaper skal ved inspeksjoner eller 

undersøkelser av revisorer eller revisjonsselskaper enten 

overføres med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet i 

den berørte medlemsstat eller overføres av vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstat. 

2.  Revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

revisorer eller revisjonsselskaper skal overføres bare med sikte 

på offentlig tilsyn, ekstern kvalitetssikring eller undersøkelser 

av revisorer og revisjonsselskaper. 

3.  Dersom revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

revisorer eller revisjonsselskaper finnes utelukkende hos en 

revisor eller et revisjonsselskap som er registrert i en annen 

medlemsstat enn den medlemsstat der konsernrevisoren er 

registrert, og vedkommende myndighet i denne revisorens 

medlemsstat har mottatt en anmodning fra en av myndighetene 

nevnt i artikkel 1, skal slike dokumenter overføres til 

vedkommende myndighet i den berørte tredjestat bare dersom 

vedkommende myndighet i den første medlemsstaten har gitt 

sitt uttrykkelige samtykke til overføringen. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at de bilaterale arbeidsavtalene 

som gjør det mulig å overføre revisjonsdokumenter eller andre 

dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper mellom deres 

vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i 

De forente stater, inneholder tilstrekkelige garantier for vern av 

personopplysninger samt vern av forretningshemmeligheter og 

følsomme forretningsopplysninger som gjelder selskapene hvis 

regnskaper revideres, samt slike selskapers revisorer. 

5.  Uten at det berører artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/43/EF 

skal medlemsstatene med sikte på offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper 

sikre at det i de bilaterale arbeidsavtalene som gjør det mulig å 

overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos 

revisorer eller revisjonsselskaper mellom deres vedkommende 

myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater, 

fastsettes at kontakt mellom revisorene eller revisjonssel-

skapene i medlemsstatene og vedkommende myndigheter i De 

forente stater skal skje gjennom vedkommende myndigheter i 

den berørte medlemsstat. 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/75 

 

6.  Medlemsstatene kan tillate felles inspeksjoner bare når det er nødvendig. Medlemsstatene skal sikre 

at enhver felles inspeksjon som gjennomføres av deres vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i De forente stater på en medlemsstats territorium i samsvar med artikkel 47 i 

direktiv 2006/43/EF, som hovedregel skjer under ledelse av vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstat. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at enhver bilateral arbeidsavtale mellom deres vedkommende 

myndigheter og vedkommende myndigheter i De forente stater oppfyller vilkårene for samarbeid fastsatt i 

denne artikkel. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. august 2013 til 31. juli 2016. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. juni 2013 

om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser 

og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 3404] 

(2013/281/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

84/253/EØF(1), særlig artikkel 46 nr. 2 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF 

skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

registrere alle revisorer og revisjonsselskaper som avgir 

revisjonsberetning om årsregnskap eller konsern-

regnskap for visse selskaper som er registrert utenfor 

Unionen, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til 

notering på et regulert marked i Unionen. I henhold til 

artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF skal medlems-

statene la slike revisorer og revisjonsselskaper omfattes 

av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner. 

2) I kommisjonsbeslutning 2011/30/EF av 19. januar 2011 

om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en 

overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og 

tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i Den 

europeiske union(2) ble De forente staters systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper ansett 

som likeverdige med medlemsstatenes systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. 

3) Beslutning 2011/30/EF opphører å gjelde 31. juli 2013. 

Det er derfor nødvendig å vurdere systemenes 

likeverdighet på nytt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 13.6.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 6. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2011, s. 12. 

4) Før Kommisjonen traff beslutning 2011/30/EF, 

gjennomførte den en likeverdighetsvurdering av De 

forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper. Vurderingen ble gjort med bistand 

fra den europeiske gruppen av tilsynsorganer for 

revisorer. De forente staters systemer for offentlig 

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper ble vurdert i lys av 

kriteriene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 

2006/43/EF, som gjelder for medlemsstatenes systemer 

for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Det 

endelige målet med samarbeidet mellom medlemssta-

tenes og De forente staters systemer for offentlig  

tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper bør være å skape 

gjensidig tillit til hverandres tilsynssystemer på 

grunnlag av deres likeverdighet. 

5) De forente stater har systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper som er underlagt 

lignende regler som dem som er fastsatt i artikkel 29,  

30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Vedkommende 

myndigheter i De forente stater vil imidlertid vurdere 

medlemsstatenes systemer for revisjonstilsyn ytterligere 

før de bestemmer seg for å sette sin lit til det tilsyn som 

utføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

6) De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitets-

sikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper bør derfor gjennomgås for å vurdere 

de framskritt som er gjort med hensyn til å oppnå 

gjensidig tillit. Av disse årsaker bør denne beslutning 

gjelde for et begrenset tidsrom. 

7) Så snart Kommisjonen har besluttet at en tredjestats 

eller et territoriums systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper er likeverdige i henhold 

til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, kan medlems-

statene på grunnlag av gjensidighet fravike eller endre 

kravene i artikkel 45 nr. 1 eller 3 for revisorer og 

revisjonsselskaper i vedkommende tredjestat eller 

territorium. Vilkårene for fravik fra eller endring av 

kravene i artikkel 45 nr. 1 og 3 må fastsettes i en 

samarbeidsavtale, som nevnt i artikkel 46 nr. 3 i direktiv 
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2006/43/EF, mellom medlemsstaten og vedkommende 

tredjestat eller territorium og oversendes Kommisjonen. 

8) Når det gjelder et selskap som er registrert i De forente 

stater, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til 

notering på et regulert marked i en medlemsstat, men 

ikke opptatt til notering i De forente stater, bør medle-

msstatene sikre at alle revisjonsoppdrag i forbindelse 

med et slikt selskaps finansregnskap omfattes av 

samarbeidsavtaler inngått med De forente stater, for å 

kunne fastsette hvilke systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner som  

skal gjelde for slike selskapers revisorer. Dersom en 

revisor eller et revisjonsselskap i en annen medlemsstat 

påtar seg slike revisjonsoppdrag, bør medlemsstatene 

samarbeide for å sikre at revisjonsoppdraget omfattes av 

et av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner. 

9) Denne overgangsordningen bør ikke hindre medlems-

stater i å innføre samarbeidsordninger om individuelle 

kvalitetskontroller mellom en medlemsstats vedkom-

mende myndigheter og vedkommende myndigheter i De 

forente stater. 

10) Denne beslutning bør ikke foregripe en endelig 

beslutning om oppfyllelse av tilstrekkelige krav som 

Kommisjonen måtte treffe i henhold til artikkel 47 nr. 3 

i direktiv 2006/43/EF. 

11) Anvendelsen av overgangsordningene bør overvåkes,  

og framskrittene som er gjort av vedkommende 

myndigheter i De forente stater, bør undersøkes. Ved 

utgangen av overgangsperioden bør det treffes en 

beslutning om likeverdigheten av De forente staters 

systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, under-

søkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonssel-

skaper. Det bør kontrolleres om medlemsstatene har hatt 

problemer med å få sine systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 

revisorer og revisjonsselskaper anerkjent som likever-

dige av vedkommende myndigheter i De forente stater. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i 

direktiv 2006/43/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal De 

forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, 

undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper 

anses som likeverdige med medlemsstatenes systemer for 

offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner 

for revisorer og revisjonsselskaper. 

Artikkel 2 

Artikkel 1 skal ikke berøre samarbeidsordninger om 

individuelle kvalitetskontroller mellom en medlemsstats 

vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i 

De forente stater, forutsatt at en slik ordning oppfyller 

kriteriene i artikkel 2 i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2013/280/EF(1) og ikke foregriper en beslutning som 

skal tas i samsvar med artikkel 47 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. august 2013 til  

31. juli 2016. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(1) EUT L 161 av 13.6.2013, s. 4. 

 ___________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1381/2013 

av 17. desember 2013 

om innføring av et program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014–2020(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 19 nr. 2, artikkel 21 nr. 2, artikkel 

114, artikkel 168, artikkel 169 og artikkel 197, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Den europeiske union bygger på verdiene respekt for 

menneskets verdighet, frihet, demokrati, likhet, retts-

statsprinsippet og respekt for menneskerettighetene og 

de grunnleggende frihetene. Disse verdiene er medlems-

statenes felles grunnlag i et samfunn preget av 

mangfold, likebehandling, toleranse, rettferdighet, 

solidaritet og likestilling mellom kvinner og menn. I 

Unionen har alle personer de rettighetene som de er 

tildelt gjennom traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) og traktaten om Den europeiske 

union (TEU). Videre gjenspeiler Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»), som ved 

Lisboa-traktatens ikrafttredelse ble juridisk bindende i 

hele Unionen, de grunnleggende rettighetene og 

frihetene som personer har rett til i Unionen. Disse 

rettighetene bør fremmes og respekteres. Muligheten for 

å dra full fordel av disse rettighetene samt rettighetene 

som følger av internasjonale konvensjoner som Unionen 

har tiltrådt, for eksempel De forente Nasjoners 

konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede 

personer, bør sikres, og alle hindringer bør fjernes. 

Disse rettighetene medfører dessuten ansvar og plikter 

overfor andre personer, overfor menneskenes fellesskap 

og overfor framtidige generasjoner. 

2)  I Stockholm-programmet(4) bekreftet Det europeiske 

råd igjen at det skal legges stor vekt på utviklingen av et 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 28.12.2013,  

s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2014 av  

9. juli 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 22.1.2015, s. 9. 

(1) EUT C 191 av 29..6.2012, s. 108. 

(2) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 43. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. desember 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. desember 2013. 

(4) EUT C 115 av 4.5.2010, s. 1. 

område med frihet, sikkerhet og rettferdighet, og at et 

Europa som bygger på rettigheter, er en politisk 

prioritering. Finansiering ble identifisert som et av de 

viktige verktøyene for å sikre en vellykket gjennom-

føring av Stockholm-programmets politiske priorite-

ringer. De ambisiøse målene som er fastsatt i traktatene 

og i Stockholm-programmet, bør blant annet nås 

gjennom opprettelse av et fleksibelt og effektivt 

program for rettigheter, likestilling og unionsborgerskap 

for perioden 2014-2020, som bør lette planleggingen  

og gjennomføringen. De allmenne og særlige målene for 

programmet bør tolkes i samsvar med de relevante 

strategiske retningslinjene som er fastsatt av Det 

europeiske råd. 

3)  Kommisjonsmeldingen av 3. mars 2010 om Europa 

2020-strategien fastsetter en strategi for smart, 

bærekraftig og inkluderende vekst. Støtte til og 

fremming av personers rettigheter i Unionen, håndtering 

av forskjellsbehandling og ulikheter og fremming av 

unionsborgerskap bidrar til å fremme de særlige målene 

og flaggskipsinitiativene i Europa 2020-strategien. 

4)  Likebehandling er et grunnleggende prinsipp for 

Unionen. I henhold til artikkel 19 i TEUV skal det 

treffes tiltak for å bekjempe forskjellsbehandling på 

grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion 

eller tro, funksjonshemninger, alder eller seksuell 

legning. Prinsippet om likebehandling er videre 

forankret i paktens artikkel 21, som får anvendelse 

innenfor grensene for og i samsvar med paktens artikkel 

51. Det skal tas hensyn til særtrekkene ved de ulike 

formene for forskjellsbehandling, og hensiktsmessige 

tiltak bør utvikles parallelt for å forebygge og bekjempe 

forskjellsbehandling som skjer av en bestemt eller flere 

grunner. 

5)  Programmet bør gjennomføres på en slik måte at det 

gjensidig styrker andre typer unionsvirksomhet som har 

de samme målene, særlig de som er omhandlet i kommi-

sjonsmeldingen av 5. april 2011 med tittelen «En 

unionsramme for nasjonale strategier for integrering av 

romer fram til 2020»(5) og i Rådets konklusjoner av  

19. mai 2011 om en unionsramme for nasjonale 

strategier for integrering av romer fram til 2020, der 

medlemsstatene oppfordres til å håndtere den sosiale og 

økonomiske utstøtingen av romer gjennom en strategi 

for integrering på fire nøkkelområder – utdanning, 

sysselsetting, helse og bolig – og samtidig sikre at romer 

ikke forskjellsbehandles, men likestilles med hensyn til 

anerkjennelsen av deres grunnleggende rettigheter, samt 

treffe tiltak for å fjerne eventuell segregering, særlig på 

utdannings- og boligområdet.  

  

(5) EUT C 258 av 2.9.2011, s. 6. 
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6)  Rasisme, fremmedfrykt, homofobi og andre former for 

intoleranse er direkte brudd på prinsippene om frihet, 

demokrati, respekt for menneskerettighetene og de 

grunnleggende frihetsrettighetene samt rettsstats-

prinsippet, prinsipper som Unionen bygger på og som er 

felles for medlemsstatene. Bekjempelse av disse 

fenomenene er derfor et vedvarende mål som krever 

samordnede tiltak, herunder gjennom tildeling av 

midler. Disse fenomenene omfatter blant annet offentlig 

oppfordring til vold eller hat rettet mot en gruppe av 

personer eller et medlem av en slik gruppe, samt andre 

straffbare handlinger som skyldes rasisme, fremmed-

frykt eller homofobi. I denne sammenheng bør det også 

rettes særlig oppmerksomhet mot å forebygge og 

bekjempe alle former for vold, hat, segregering og 

stigmatisering samt bekjempe mobbing, trakassering og 

intoleranse, for eksempel innenfor offentlig admini-

strasjon, politiet, rettsvesenet, i skolen og på arbeids-

plassen. 

7)  Likestilling mellom kvinner og menn er en av Unionens 

grunnleggende verdier. Forskjellsbehandling av kvinner 

og menn er et brudd på grunnleggende rettigheter. 

Fremming av likestillingen mellom kvinner og menn 

bidrar dessuten til oppnåelsen av målene i Europa 2020-

strategien. Målet om å fremme likestilling mellom 

kvinner og menn bør gjennomføres på en slik måte at 

det gjensidig styrker annen virksomhet i Unionen eller 

medlemsstatene, som har de samme målene, særlig de 

som er omhandlet i den europeiske likestillingspakten 

for tidsrommet 2011-2020. 

8)  Forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn omfatter, i 

samsvar med rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol, forskjellsbehandling på grunnlag av kjønns-

skifte. Ved gjennomføringen av programmet bør det 

også tas hensyn til utviklingen av unionsretten og 

rettspraksis ved Den europeiske unions domstol når det 

gjelder ytterligere kjønnsrelaterte aspekter, herunder 

kjønnsidentitet. 

9)  Retten til å bli behandlet med verdighet på arbeids-

plassen og i samfunnet i sin alminnelighet er et uttrykk 

for Unionens grunnleggende verdier, og det kreves 

samordnede tiltak for å iverksette målrettet virksomhet 

knyttet til arbeidsmarkedet. Tiltak på området for 

likestilling mellom kjønnene og likebehandling bør 

derfor omfatte fremming av likestilling mellom kvinner 

og menn og bekjempelse av forskjellsbehandling på 

arbeidsplassen og i arbeidsmarkedet. 

10)  Enhver form for vold mot barn, ungdom og kvinner og 

andre risikogrupper er et brudd på grunnleggende 

rettigheter og en alvorlig helsetrussel. Denne typen vold 

forekommer i hele Unionen og har alvorlige følger for 

ofrenes fysiske og psykiske helse samt for samfunnet 

som helhet. Det er behov for en sterk politisk vilje og en 

samordnet innsats som bygger på metodene og 

resultatene fra Daphne-programmene(1), for å bekjempe 

volden og beskytte ofrene. Innsatsen for å bekjempe 

vold mot kvinner bidrar til å fremme likestilling mellom 

kvinner og menn. Ettersom Daphne-finansieringen har 

vært svært vellykket siden den ble iverksatt i 1997, både 

med hensyn til populariteten blant berørte parter 

(offentlige myndigheter, akademiske institusjoner og 

ikke-statlige organisasjoner (NGO-er)) og med hensyn 

til effektiviteten i de finansierte prosjektene, er det 

avgjørende at navnet «Daphne» beholdes ved gjennom-

føringen av programmet for det særlige målet om å 

forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og 

kvinner, slik at Daphne-programmene synliggjøres mest 

mulig. 

11)  I henhold til artikkel 3 nr. 3 i TEU skal Unionen fremme 

beskyttelse av barns rettigheter og bekjempe forskjells-

behandling. Barn er sårbare, særlig de som er fattige, 

opplever sosial utstøting, har funksjonshemninger eller 

er i andre særlige situasjoner der de utsettes for risiko, 

for eksempel forsømmelse, bortføring og forsvinning. 

Det bør treffes tiltak for å fremme barns rettigheter og 

bidra til å beskytte barn mot overgrep og vold, som 

utgjør en fare for deres fysiske og psykiske helse og en 

krenking av deres rett til utvikling, beskyttelse og 

verdighet. 

12)  Personopplysninger bør fortsatt beskyttes effektivt i  

en situasjon med løpende teknologisk utvikling og 

globalisering. Unionens rettslige rammer for vern av 

personopplysninger bør anvendes effektivt og konse-

kvent i Unionen. For å oppnå dette bør Unionen ha 

mulighet til å støtte medlemsstatenes innsats for å 

gjennomføre denne rettslige rammen, idet det legges 

særlig vekt på å sikre at enkeltpersoner kan utøve sine 

rettigheter i praksis. 

13)  Borgerne bør være mer bevisste om de rettighetene som 

følger av unionsborgerskapet, det vil si retten til å reise 

og oppholde seg fritt i Unionen, retten til å stemme og 

stille til valg til Europaparlamentet og kommunevalg i 

den medlemsstaten de er bosatt i, på samme vilkår som 

statsborgerne i denne staten, retten til å rette en 

anmodning til Europaparlamentet på et av traktatenes 

språk, retten til å framlegge borgerinitiativer og retten til 

å klage til Det europeiske ombud ved dårlig eller feil 

institusjonell behandling, og de bør kunne utøve disse 

  

(1) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/EF av  

24. januar 2000 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram 

(Daphne-programmet) (2000-2003) om førebyggjande tiltak for å 

kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner (EFT L 34 av 

9.2.2000, s. 1), europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 803/2004/EF 

av 21. april 2004 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram 

(2004-2008) for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, 

ungdom og kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne 

II-programmet) (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- 

og rådsavgjerd nr. 779/2007/EF av 20. juni 2007 om skiping av eit 

særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og 

motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne 

valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet) som ein del 

av det overordna programmet «Grunnleggjande rettar og rettferd» 

(EUT L 173 av 3.7.2007, s. 19). 
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rettighetene. Det at befolkningen oppfordres til å ta mer 

aktivt del i Unionens demokratiske liv, styrker det 

europeiske sivilsamfunnet og fremmer utviklingen av en 

europeisk identitet. Borgerne bør uten vanskeligheter 

kunne bo, reise, studere, arbeide og utføre frivillig 

arbeid i en annen medlemsstat og bør kunne ha tillit til 

at de får lik tilgang og nyter godt av full håndheving  

og beskyttelse av deres rettigheter uten forskjells-

behandling, uansett hvor i Unionen de oppholder seg. 

14)  Enkeltpersoner i egenskap av forbrukere eller nærings-

drivende i det indre marked bør kunne håndheve de 

rettighetene som følger av unionsretten, når det gjelder 

grensekryssende spørsmål. 

15)  I henhold til artikkel 8 og 10 i TEUV bør all virksomhet 

innenfor rammen av programmet støtte integrering av 

målet om likestilling mellom kvinner og menn og om 

likebehandling. Det bør regelmessig foretas kontroll og 

evaluering for å vurdere hvordan likestilling mellom 

kjønnene og spørsmål om likebehandling håndteres i 

programmets virksomhet. 

16)  Erfaring med tiltak på unionsplan har vist at det for å nå 

programmets mål i praksis, kreves en kombinasjon av 

flere midler, herunder rettsakter, politiske initiativer og 

finansiering. Finansiering er et viktig verktøy som 

utfyller lovgivningsmessige tiltak. 

17)  I tillegg til at de har reell verdi for tilskuddsmottakerne, 

kan tiltak som finansieres gjennom programmet, 

framskaffe dokumentasjon som kan danne grunnlag for 

forbedret politisk beslutningstaking på nasjonalt plan og 

på unionsplan. Daphne-programmene har for eksempel 

muliggjort en reell utveksling av kunnskap og beste 

praksis mellom alle berørte parter, herunder medle-

msstater, med hensyn til forebygging og bekjempelse av 

vold mot barn, ungdom og kvinner. 

18)  I kommisjonsmeldingen av 29. juni 2011 med tittelen 

«Et budsjett for Europa 2020» understrekes behovet for 

rasjonalisering og forenkling av unionsfinansieringen. 

Særlig i lys av den nåværende økonomiske krisen er det 

av avgjørende betydning at Unionens midler struk-

tureres og forvaltes med størst mulig omhu. Fornuftig 

forenkling og effektiv forvaltning av finansieringen  

kan oppnås gjennom en reduksjon av antallet av 

programmer og gjennom rasjonalisering, forenkling  

og harmonisering av finansieringsregler og -fram-

gangsmåter. 

19)  På bakgrunn av behovet for forenkling, effektiv forvalt-

ning og lettere tilgang til finansiering bør programmet 

fortsette og utvikle virksomhet som tidligere ble utført 

på grunnlag av avsnitt 4 («Ikke-forskjellsbehandling  

og mangfold») og avsnitt 5 («Likestilling mellom menn 

og kvinner») i Progress-programmet opprettet ved 

europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1672/2006/EF(1), 

  

(1) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1672/2006/EU av  

24. oktober 2006 om skiping av eit fellesskapsprogram for 

sysselsetjing og sosial solidaritet – Progress (EUT L 315 av 

15.11.2006, s. 1). 

programmet om grunnleggende rettigheter og unions-

borgerskap opprettet ved Rådets beslutning 

2007/252/EF(2), og Daphne III-programmet. Midtveise-

valueringene av disse programmer omfatter anbefalinger 

rettet mot å forbedre gjennomføringen av disse 

programmene. Ved gjennomføringen av programmet er 

det nødvendig å ta hensyn til resultatene av disse 

midtveisevalueringene og resultatene av de respektive 

etterfølgende evalueringene. 

20)  Sikring av at de finansielle midlene utnyttes best mulig, 

og forbedring av midlenes effektivitet bør være vei-

ledende prinsipper for oppnåelsen av programmets mål. 

Det bør garanteres tilstrekkelig finansiering til å støtte 

arbeidet for å gjennomføre rettighetenes Europa. Det er 

viktig å sikre at programmet gjennomføres mest mulig 

effektivt og brukervennlig, samtidig som rettssikkerhet 

og tilgjengelighet garanteres for alle deltakere. For å 

lette tilnærmingen til finansiering for alle potensielle 

tilskuddsmottakere, bør søknadsprosessene og kravene 

til økonomisk forvaltning også forenkles og de admini-

strative byrdene fjernes. 

21)  I kommisjonsmeldingen av 19. oktober 2010 med 

tittelen «Revisjon av Unionens budsjett» og kommi-

sjonsmeldingen av 29. juni 2011 med tittelen «Et 

budsjett for Europa 2020» understrekes viktigheten av å 

rette finansieringen mot tiltak med en klar merverdi for 

Unionen, det vil si der innsats på unionsplan kan gi en 

merverdi i forhold til medlemsstatenes innsats alene. 

Tiltak som er omfattet av denne forordning, bør bidra til 

å skape gjensidig tillit mellom medlemsstatene, øke 

samarbeidet over landegrensene, herunder nettverks-

samarbeidet, og oppnå en riktig, ensartet og konsekvent 

anvendelse av gjeldende unionsrett. Finansieringen av 

virksomhet bør også bidra til at alle berørte parter får 

reell og bedre kunnskap om unionsretten og unions-

politikken, og bør sikre at det utarbeides et solid 

analytisk grunnlag til støtte for og utvikling av 

unionsrett og unionspolitikk, og dermed bidra til 

håndheving og korrekt gjennomføring av denne retten 

og politikken. Unionens innsats gjør det mulig å 

gjennomføre disse tiltakene konsekvent i hele Unionen 

og sikrer stordriftsfordeler. Unionen har dessuten bedre 

forutsetninger enn medlemsstatene for å håndtere 

situasjoner over landegrensene og for å skape et 

europeisk forum for gjensidig læring. 

22)  Når Kommisjonen velger tiltak som skal finansieres 

gjennom programmet, bør den vurdere forslagene i 

forhold til forhåndsfastsatte kriterier. Disse kriteriene 

bør omfatte en vurdering av de foreslåtte tiltakenes 

merverdi for Unionen. Nasjonale prosjekter og mindre 

prosjekter kan også ha merverdi for Unionen.  

  

(2) Rådsbeslutning 2007/252/EU av 19. april 2007 om opprettelse av 

et særprogram for grunnleggende rettigheter og unionsborgerskap 

for tidsrommet 2007–2013 som en del av det alminnelige 

programmet «Grunnleggende rettigheter og rettferdighet» (EUT  

L 110 av 27.4.2007, s. 33). 
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23)  Organer og enheter som arbeider for å nå et mål av 

allmenn europeisk interesse på områder som er omfattet 

av programmet, bør anses som viktige aktører i den 

utstrekning de har vist eller kan forventes å vise at de 

har stor betydning for oppnåelsen av dette målet, og bør 

motta finansiering i samsvar med framgangsmåtene og 

kriteriene som er fastsatt i de årlige arbeidsprogram-

mene som vedtas av Kommisjonen i henhold til denne 

forordning. 

24)  Harmoniserte tjenester av samfunnsmessig betydning 

bør tolkes i samsvar med artikkel 2 i kommisjons-

beslutning nr. 116/2007/EU(1). 

25)  Organer og enheter som har tilgang til programmet, bør 

omfatte nasjonale, regionale og lokale myndigheter. 

26)  Denne forordning fastsetter for hele varigheten av 

programmet en finansieringsramme som skal utgjøre det 

viktigste referansebeløpet i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet  

og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), for 

Europaparlamentet og Rådet under den årlige 

budsjettbehandlingen. 

27)  For å sikre at programmet er tilstrekkelig fleksibelt til i 

hele sin varighet å reagere på skiftende behov og 

tilsvarende politiske prioriteringer, bør myndigheten til 

å vedta rettsakter delegeres til Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV når det gjelder endringer av 

prosentsatsene i vedlegget til denne forordning for hver 

gruppe av særlige mål som ville overstige disse prosent-

satsene med mer enn 5 prosentpoeng. Med sikte på å 

vurdere behovet for en slik delegert rettsakt bør disse 

prosentsatsene beregnes på grunnlag av finansierings-

rammen for hele programmets varighet, og ikke på 

grunnlag av årlige bevilgninger. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder egnede samråd i forbindelse med 

sitt forberedende arbeid, herunder med sakkyndige. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre en samtidig, rettidig og 

hensiktsmessig oversending av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

28)  Denne forordning bør gjennomføres i fullt samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012(3) («finansforordningen»). Særlig med 

hensyn til vilkårene for støtteberettigelse for merverdi-

avgifter (mva) som betales av tilskuddsmottakerne, bør 

  

(1) Kommisjonsvedtak nr. 116/2007/EF av 15. februar 2007 om å 

reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med "116", til 

harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av sosial verdi 

(EUT L 49 av 17.2.2007, s. 30). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansreglementet som får anvendelse på 

Den europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 

26.10.2012, s. 1). 

støtteberettigelse for mva-utgifter ikke avhenge av 

tilskuddsmottakernes rettslige status i forbindelse med 

virksomhet som kan gjennomføres av private og 

offentlige organer og enheter i henhold til de samme 

rettslige vilkårene. Med hensyn til den særlige arten av 

mål og virksomhet som er omfattet av denne forordning, 

bør det i forslagsinnbydelser tydeliggjøres at for 

virksomhet som kan utføres av både offentlige og 

private organer og enheter, skal ikke-fradragsberettiget 

mva som er betalt av offentlige organer og enheter, ikke 

være støtteberettiget dersom den betales i forbindelse 

med gjennomføring av virksomhet, for eksempel 

opplæring eller holdningsskapende tiltak, som ikke kan 

anses som utøvelse av offentlig myndighet. Denne 

forordning bør også anvende de forenklingsverktøyene 

som er innført ved finansforordningen. Kriteriene for 

identifisering av tiltak som skal støttes, bør være rettet 

mot å fordele de tilgjengelige finansielle midlene på de 

tiltakene som har størst virkning med hensyn til det 

politiske målet som skal nås. 

29)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen tildeles gjennomf-

øringsmyndighet til å vedta årlige arbeidsprogrammer. 

Gjennomføringsmyndigheten bør utøves i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011(4). 

30)  De årlige arbeidsprogrammene som vedtas av Kommi-

sjonen i henhold til denne forordning, bør sikre egnet 

fordeling av midler mellom tilskudd og kontrakter om 

offentlig innkjøp. Programmet bør hovedsakelig bevilge 

midler til tilskudd, men bør også opprettholde 

tilstrekkelige midler til finansiering av innkjøp. De 

årlige arbeidsprogrammene bør fastsette den laveste 

prosentsatsen av de årlige utgiftene som skal bevilges til 

tilskudd, og prosentsatsen bør være minst 65 %. For å 

lette de berørte partenes prosjektplanlegging og sam-

finansiering bør Kommisjonen fastsette en klar tidsplan 

for forslagsinnbydelse, utvelging av prosjekter og 

beslutninger om tildeling. 

31)  For å sikre en effektiv tildeling av midler fra Unionens 

alminnelige budsjett bør det arbeides for å oppnå 

sammenheng, komplementaritet og synergi mellom 

finansieringsprogrammer på politikkområder med  

nær tilknytning til hverandre, særlig mellom dette 

programmet og programmet «Justis» opprettet ved 

europaparlaments og rådsforordning (EU)  

nr. 1382/2013(5), programmet «Europa for borgerne», 

unionsprogrammet for sysselsetting og sosial innova-

sjon opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1382/2013 av  

17. desember 2013 om opprettelse av programmet «Justis» for 

tidsrommet 20142020 (se s. 73 i denne EUT). 
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(EU) nr. 1296/2013(1) og andre programmer på om-

rådene sysselsetting og sosiale spørsmål, innenrikssaker, 

helse og forbrukervern, utdanning, opplæring, ungdom 

og idrett, informasjonssamfunnet og utvidelse, særlig 

instrumentet for støtte før tiltredelsen (IPA II) og de 

europeiske struktur- og investeringsfondene, som er 

omfattet av felles bestemmelser fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1303/2013(2). 

32)  Kommisjonen bør sikre overordnet sammenheng, 

komplementaritet og synergi med arbeidet i unionsor-

ganer, -kontorer og -byråer, for eksempel Det europe-

iske instituttet for likestilling mellom menn og kvinner 

og Den europeiske unions kontor for grunnleggende 

rettigheter, og bør vurdere andre nasjonale og interna-

sjonale aktørers arbeid på områder som er omfattet av 

programmet. 

33)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes gjennom 

avpassede tiltak i hele utgiftssyklusen, herunder 

gjennom forebygging, avsløring og etterforskning av 

uregelmessigheter, inndrivelse av tapte, uberettiget 

utbetalte eller uriktig anvendte midler og eventuelt 

ilegging av administrative og økonomiske sanksjoner i 

samsvar med finansforordningen. 

34)  For å gjennomføre prinsippet om forsvarlig økonomisk 

forvaltning bør denne forordning inneholde bestem-

melser om egnede verktøy for å vurdere dens nytteverdi. 

For dette formål bør den derfor fastsette allmenne  

og særlige mål. For å måle om de særlige målene nås, 

bør det fastsettes et sett av konkrete og kvantifiserbare 

indikatorer som bør gjelde så lenge programmet  

varer. Kommisjonen bør årlig framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en kontrollrapport som 

blant annet bør bygge på indikatorene i denne 

forordning, og som bør inneholde opplysninger om 

anvendelsen av tilgjengelige midler. 

35)  Kommisjonen bør ved gjennomføringen av programmet 

ta hensyn til målet om rettferdig geografisk fordeling av 

midlene, og bør gi bistand til medlemsstater der antallet 

finansierte tiltak er forholdsvis lavt. Kommisjonen bør 

ved gjennomføringen av programmet også ta hensyn til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av  

11. desember 2013 om et unionsprogram for sysselsetting og sosial 

innovasjon («EaSI») og om endring av europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av Den europeiske 

mikrofinansieringsordningen Progress for sysselsetting og 

inkludering (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 238). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av  

17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, 

Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av landdis-

triktene og Det europeiske hav- og fiskerifond og om fastsettelse 

av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for 

regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet og 

Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av rådsfor-

ordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320). 

om det ifølge internasjonalt anerkjente indekser/over-

våkningsorganer er nødvendig å treffe tiltak i enkelte 

medlemsstater for å sikre en effektiv oppnåelse av 

programmets mål, og bør støtte medlemsstatenes eller 

sivilsamfunnets tiltak på disse områdene. 

36)  I samsvar med artikkel 180 nr. 1 bokstav l) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012(3) («gjennom-

føringsreglene») bør tilskuddsavtalene fastsette 

bestemmelser om synligheten av Unionens finansielle 

støtte, unntatt i behørig begrunnede tilfeller der dette 

ikke er mulig eller hensiktsmessig. 

37)  Kommisjonen bør i samsvar med artikkel 35 nr. 2 og 3 i 

finansforordningen og artikkel 21 i gjennomførings-

reglene for den på en hensiktsmessig og rettidig måte gi 

tilgang til opplysninger om mottakere og om den 

nøyaktige arten av og formålet med tiltakene som 

finansieres over Unionens alminnelige budsjett. Disse 

opplysningene bør gjøres tilgjengelige samtidig som det 

tas behørig hensyn til kravene om fortrolighet og 

sikkerhet, særlig vern av personopplysninger. 

38)  Ettersom målet for denne forordning, som er å bidra til 

ytterligere utvikling av et område der likhet og 

personers rettigheter som forankret i TEU, TEUV og 

pakten samt i de internasjonale menneskerettighets-

konvensjonene som Unionen har tiltrådt, fremmes, 

beskyttes og gjennomføres effektivt, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av dets omfang og virkninger bedre nås på unionsplan, 

kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

39)  For å sikre kontinuitet i finansieringen til virksomheter 

som tidligere ble utført på grunnlag av avsnitt 4 og 5 i 

beslutning nr. 1672/2006/EF, beslutning 2007/252/EF 

og beslutning nr. 779/2007/EF, bør denne forordning tre 

i kraft dagen etter at den er kunngjort — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Programmets opprettelse og varighet 

1.  Ved denne forordning opprettes et program for rettigheter, 

likestilling og unionsborgerskap («programmet»).  

  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober .2012 om reglene for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

om finansreglementet som får anvendelse på Unionens alminnelige 

budsjett (EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1). 
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2.  Programmet som skal framlegges, skal omfatte perioden 

fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Merverdi for Unionen 

1.  Programmet skal finansiere tiltak som gir merverdi for 

Unionen. For dette formål skal Kommisjonen sikre at de 

tiltakene som velges for finansiering, har som formål å skape 

resultater som gir merverdi for Unionen. 

2.  Merverdien for Unionen av tiltak, herunder mindre og 

nasjonale tiltak, skal vurderes i lys av kriterier som deres bidrag 

til en konsekvent og sammenhengende gjennomføring av 

unionsretten og til bred offentlig bevissthet om de rettighetene 

som følger av den, deres mulighet for å skape gjensidig tillit 

mellom medlemsstatene og forbedre samarbeidet over lande-

grensene, deres tverrnasjonale virkninger, deres bidrag til 

utarbeidingen og spredningen av beste praksis eller deres 

mulighet for å bidra til at det skapes minstestandarder, praktiske 

verktøy og løsninger for å håndtere grensekryssende utford-

ringer eller unionsomfattende utfordringer. 

Artikkel 3 

Allment mål 

Programmets allmenne mål er i samsvar med artikkel 4 å bidra 

til å videreutvikle et område der personers likestilling og 

rettigheter som forankret i TEU, TEUV, pakten og de interna-

sjonale menneskerettighetskonvensjonene som Unionen har 

tiltrådt, fremmes, beskyttes og gjennomføres effektivt. 

Artikkel 4 

Særlige mål 

1.  For å nå det allmenne målet i nr. 3 skal programmet ha 

følgende særlige mål: 

a)  å fremme effektiv gjennomføring av prinsippet om forbud 

mot forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase eller 

etnisk opprinnelse, religion eller tro, funksjonshemninger, 

alder eller seksuell legning, og å overholde prinsippet om 

forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag som fastsatt i 

paktens artikkel 21, 

b)  å forebygge og bekjempe rasisme, fremmedfrykt, homofobi 

og andre former for intoleranse, 

c)  å fremme og beskytte rettighetene til funksjonshemmede 

personer, 

d)  å fremme likestilling mellom kvinner og menn og 

integrering av et likestillingsperspektiv, 

e)  å bekjempe alle former for vold mot barn, ungdom og 

kvinner samt vold mot andre risikogrupper, særlig grupper 

som er utsatt for risiko for vold i nære forhold, og å 

beskytte ofre for slike former for vold, 

f)  å fremme og beskytte barns rettigheter, 

g)  å bidra til å sikre det høyeste nivå for personvern og vern av 

personopplysninger, 

h)  å fremme og øke utøvelsen av rettigheter som følger av 

unionsborgerskapet, 

i)  å gjøre det mulig for enkeltpersoner i egenskap av 

forbrukere eller næringsdrivende i det indre marked å 

håndheve sine rettigheter i henhold til unionsretten, idet det 

tas hensyn til de prosjektene som finansieres gjennom 

forbrukerprogrammet. 

2.  Det skal arbeides for å nå de særlige målene for 

programmet, særlig ved å 

a)  forbedre bevisstheten og kunnskapen om unionsretten og 

unionspolitikken samt om de rettighetene, verdiene og 

prinsippene som danner grunnlag for Unionen, 

b)  støtte en effektiv, omfattende og ensartet gjennomføring og 

anvendelse av Unionens rettslige midler og politikk i 

medlemsstatene samt kontrollen og evalueringen av dette, 

c)  fremme samarbeid over landegrensene, øke gjensidig 

kunnskap og styrke gjensidig tillit mellom alle berørte 

parter, 

d)  forbedre kunnskapen om og forståelsen av mulige 

hindringer for utøvelsen av rettigheter og prinsipper som er 

sikret gjennom TEU, TEUV, pakten og internasjonale 

konvensjoner som Unionen har tiltrådt, og avledet 

unionsrett. 

Artikkel 5 

Typer av tiltak 

1.  Programmet skal blant annet finansiere følgende typer  

av tiltak: 

a)  analysevirksomhet, for eksempel innsamling av data og 

statistikker; utvikling av felles metoder og, når det er 

hensiktsmessig, av indikatorer eller referanseverdier; under-

søkelser, forskning, analyser og meningsmålinger; evalue-

ringer; utarbeiding og offentliggjøring av veiledninger, 

rapporter og utdanningsmateriale; arbeidsgrupper, semi-

narer, ekspertmøter og konferanser, 

b)  opplæringsvirksomhet, for eksempel personalutveksling, 

arbeidsgrupper, seminarer, opplæring av opplærings-

personale og utvikling av nettbaserte opplæringsverktøy 

eller andre opplæringsmoduler,  
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c)  gjensidige læringsprosesser, samarbeid, holdningsskapende 

tiltak og spredning, for eksempel identifisering og utveks-

ling av god praksis, innovative tilnærminger og erfaringer; 

organisering av fagfellevurderinger og gjensidige lærings-

prosesser; organisering av konferanser, seminarer og 

mediekampanjer, herunder i nettmedier, opplysnings-

kampanjer, herunder institusjonell kommunikasjon om 

Unionens politiske prioriteringer i den utstrekning de er 

knyttet til programmets mål; innsamling og offentliggjøring 

av materiale med sikte på å spre opplysninger om program-

met og dets resultater; utvikling, drift og vedlikehold av 

IKT-systemer og -verktøy, 

d)  støtte til viktige aktører som utøver virksomhet som bidrar 

til gjennomføringen av programmets mål, for eksempel 

støtte til NGO-er i forbindelse med gjennomføringen av 

tiltak som gir Unionen merverdi, støtte til viktige euro-

peiske aktører, støtte til nettverk på europeisk plan og 

harmoniserte tjenester av samfunnsmessig betydning; støtte 

til medlemsstatene i forbindelse med gjennomføringen av 

unionsrett og unionspolitikk; og støtte til nettverksvirk-

somhet på europeisk plan mellom spesialiserte organer og 

enheter samt nasjonale, regionale og lokale myndigheter og 

NGO-er, herunder støtte i form av tiltakstilskudd eller 

driftstilskudd. 

2.  For å sikre et inkluderende perspektiv skal støttemotta-

kerne oppfordre relevante målgrupper til å delta i tiltak som 

finansieres gjennom programmet. 

Artikkel 6 

DELTAKING 

1.  Programmet skal være åpent for alle organer og enheter 

som er lovlig etablert i 

a)  medlemsstater, 

b)  stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA-stater), 

som er avtaleparter til EØS-avtalen i samsvar med nevnte 

avtale, 

c)  kandidatstater, potensielle kandidatstater og stater som 

tiltrer Unionen, i samsvar med de allmenne prinsippene og 

vilkårene for disse statenes deltaking i unionsprogrammer 

som er fastsatt i de respektive rammeavtalene og 

beslutninger tatt av assosieringsråd, eller lignende avtaler. 

2.  Profittorienterte organer og enheter skal ha tilgang til 

programmet bare sammen med ideelle eller offentlige organi-

sasjoner. 

3.  Organer og enheter som er lovlig etablert i andre 

tredjestater enn de som deltar i programmet i samsvar med nr. 1 

bokstav b) og c), særlig stater som er omfattet av den 

europeiske naboskapspolitikken, kan bli tilknyttet programmets 

tiltak for egen regning, dersom det tjener disse tiltakenes 

formål. 

4.  Kommisjonen kan samarbeide med internasjonale 

organisasjoner på vilkårene som er fastsatt i det relevante årlige 

arbeidsprogrammet. Programmet skal være åpent for interna-

sjonale organisasjoner som er aktive på områdene som er 

omfattet av programmet, i samsvar med finansforordningen og 

det relevante årlige arbeidsprogrammet. 

Artikkel 7 

Budsjett 

1.  Finansieringsrammen for gjennomføringen av program-

met er fastsatt til 439 473 000 euro for perioden 2014–2020. 

2.  Finansielle tilskudd fra programmet kan også anvendes 

for å dekke utgifter til forberedende virksomhet og over-

våkings- , kontroll-, revisjons- og evalueringsvirksomhet som 

er nødvendig i forbindelse med forvaltningen av programmet 

og vurderingen av om dets mål nås. Finansielle tilskudd kan 

dekke utgifter knyttet til nødvendige undersøkelser, ekspert-

møter, opplysnings- og kommunikasjonstiltak, herunder institu-

sjonell kommunikasjon om Unionens politiske prioriteringer i 

den utstrekning de har tilknytning til denne forordnings 

allmenne mål, og utgifter knyttet til informasjonstekno-

loginettverk for informasjonsbehandling og -utveksling, samt 

annen teknisk og administrativ bistand som er nødvendig i 

forbindelse med Kommisjonens forvaltning av programmet. 

3.  De årlige bevilgningene skal godkjennes av 

Europaparlamentet og Rådet innenfor grensene for den flerårige 

finansielle rammen som er opprettet ved rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013(1). 

4.  Innenfor programmets finansieringsramme skal beløpene 

tildeles til hver gruppe av særlige mål i samsvar med de 

prosentsatsene som er fastsatt i vedlegget. 

5.  Kommisjonen skal ikke avvike fra prosentsatsene som er 

tildelt i finansieringsrammen, som angitt i vedlegget, med mer 

enn 5 prosentpoeng for hver gruppe av særlige mål. Dersom det 

blir nødvendig å overskride denne grensen, skal Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 8 gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter om endring av hver av prosentsatsene i vedlegget med 

mer enn 5 prosentpoeng og opp til 10 prosentpoeng. 

Artikkel 8 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 7 nr. 5 gis Kommisjonen så lenge programmet varer.  

  

(1) Rådsforordning (EU) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 om 

fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for perioden  

2014-20 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 884). 
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3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 7 nr. 5 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er 

fastsatt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 5 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne 

fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ for-

lenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 9 

Gjennomføringstiltak 

1.  Kommisjonen skal gjennomføre programmet i samsvar 

med finansforordningen. 

2.  For å gjennomføre programmet skal Kommisjonen vedta 

årlige arbeidsprogrammer i form av gjennomføringsrettsakter. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 10 nr. 2. 

3.  Innenfor rammen av hvert av de årlige arbeidspro-

grammene skal programmets mål gjennomføres ved at følgende 

fastsettes: 

a)  de tiltakene som skal gjennomføres i samsvar med de 

allmenne og særlige målene som er fastsatt i artikkel 3 og 

artikkel 4 nr. 1, herunder den veiledende tildelingen av 

finansielle midler, 

b)  de viktigste kriteriene for støtteberettigelse, utvelging og 

tildeling som skal anvendes ved utvelgingen av forslag som 

skal motta finansielle bidrag, i samsvar med artikkel 84 i 

finansforordningen og artikkel 94 i gjennomføringsreglene 

for den, 

c)  de minsteprosentsatsene av de årlige utgiftene som skal 

anvendes til tilskudd. 

4.  Det skal sikres en hensiktsmessig og rettferdig fordeling 

av finansiell støtte mellom de ulike områdene som er omfattet 

av de særlige målene omhandlet i artikkel 4 nr. 1, idet det tas 

hensyn til finansiering som allerede er tildelt i henhold til de 

tidligere programmene for 2007-2013, som er opprettet ved 

beslutningene nevnt i artikkel 15. Når Kommisjonen treffer 

beslutning om tildelingen av midler til disse områdene i de 

årlige arbeidsprogrammene, skal den ta hensyn til behovet for å 

opprettholde tilstrekkelig finansiering og sikre kontinuitet i 

tiltakene og forutsigbarhet i finansieringen på alle områder som 

er omfattet av de særlige målene i artikkel 4 nr. 1. 

5.  Forslagsinnbydelser skal offentliggjøres årlig. 

Artikkel 10 

Undersøkelsesprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Den nevnte 

komiteen skal være en komité i henhold til forordning (EU)  

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 11 

Komplementaritet 

1.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 

overordnet sammenheng, komplementaritet og synergi med 

andre unionsinstrumenter, herunder blant annet justispro-

grammet, programmet «Europa for borgerne» og Den euro-

peiske unions program for sysselsetting og sosial innovasjon 

samt med andre programmer på områdene sysselsetting og 

sosiale spørsmål, innenrikssaker, helse og forbrukervern, 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, informasjons-

samfunnet samt utvidelse, særlig instrumentet for støtte før 

tiltredelsen (IPA II) og de europeiske struktur- og investerings-

fondene. 

2.  Kommisjonen skal også sikre overordnet sammenheng, 

komplementaritet og synergi med arbeidet i unionsorganer,  

-kontorer og -byråer som arbeider på områder som er omfattet 

av programmets mål. 

3.  Programmet kan dele ressurser med andre unions-

instrumenter, særlig justisprogrammet, for å gjennomføre tiltak 

som er i samsvar med begge programmenes mål. Et tiltak som 

er tildelt midler fra programmet, kan også tildeles midler fra 

justisprogrammet, forutsatt at midlene ikke dekker de samme 

utgiftspostene. 

Artikkel 12 

Beskyttelse av Unionens finansielle interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak som sikrer at 

Unionens finansielle interesser, når tiltak finansiert gjennom 

programmet gjennomføres, beskyttes gjennom tiltak for å 

forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet 

gjennom effektiv kontroll og, dersom uregelmessigheter 

oppdages, gjennom inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp 

samt, når det er hensiktsmessig, gjennom effektive, avpassede 

og avskrekkende administrative og finansielle sanksjoner.  
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2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha fullmakt til både gjennom dokumentkontroll og kontroll 

på stedet å kontrollere alle tilskuddsmottakere, leverandører og 

underleverandører som har mottatt unionsfinansiering gjennom 

programmet. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 883/2013(1) og i rådsforordning (Euratom, EF)  

nr. 2185/96(2) gjennomføre undersøkelser, herunder kontroll og 

inspeksjon på stedet, for å fastslå om det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som 

berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en 

tilskuddsavtale, en tilskuddsbeslutning eller en kontrakt som er 

finansiert gjennom programmet. 

4.  Med forbehold for nr. 1–3 skal samarbeidsavtaler med 

tredjestater og med internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

tilskuddsavtaler og tilskuddsbeslutninger som følge av 

gjennomføringen av programmet omfatte bestemmelser som 

uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

fullmakt til å foreta revisjon og undersøkelser som omhandles i 

nevnte numre, i samsvar med deres respektive myndighet. 

Artikkel 13 

Overvåking og evaluering 

1.  Kommisjonen skal kontrollere programmet årlig for å 

følge opp gjennomføringen av tiltakene som er knyttet til det, 

og oppnåelsen av de særlige målene omhandlet i artikkel 4. 

Kontrollen skal også gjøre det mulig å vurdere hvordan 

likestilling mellom kjønnene og spørsmål om likebehandling og 

beskyttelse av barn er blitt håndtert i programmets tiltak. 

2.  Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet 

a)  en årlig kontrollrapport basert på indikatorene i artikkel 14 

nr. 2, og om anvendelsen av tilgjengelige midler, 

b)  en midtveisrapport innen 30. juni 2018, 

c)  en etterfølgende evalueringsrapport innen 31. desember 2021. 

3.  Midtveisrapporten skal inneholde en vurdering av 

oppnåelsen av programmets mål, av effektiviteten i ressurs-

utnyttingen og av programmets merverdi for Unionen, med 

sikte på å avgjøre om finansieringen på de områdene 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1073/1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT  

L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996,  

s. 2). 

programmet omfatter bør forlenges, endres eller opphøre etter 

2020. Den skal også vurdere muligheten for å forenkle 

programmet, dets interne og eksterne sammenheng, og om alle 

mål og tiltak fortsatt er relevante. Den skal ta hensyn til 

resultatene av de etterfølgende evalueringene av de tidligere 

programmene for 2007-2013 som er opprettet ved beslutnin-

gene nevnt i artikkel 15. 

4.  Den etterfølgende evalueringsrapporten skal inneholder en 

vurdering av programmets langsiktige virkning og virkningenes 

holdbarhet, med sikte på å gi grunnlag for en beslutning om et 

senere program. 

Artikkel 14 

Indikatorer 

1.  I samsvar med artikkel 13 skal indikatorene omhandlet i 

nr. 2 i denne artikkel danne grunnlag for kontroll og evaluering 

av i hvilket omfang hvert av programmets særlige mål i 

henhold til artikkel 4 er nådd gjennom tiltakene omhandlet i 

artikkel 5. De skal måles opp mot forhåndsfastsatte grunn-

scenarioer som avspeiler situasjonen før gjennomføringen. 

Dersom det er relevant, skal indikatorene inndeles blant annet 

etter kjønn, alder og type funksjonshemning. 

2.  Indikatorene nevnt i nr. 1 skal blant annet omfatte 

følgende: 

a)  antall og prosentdel av personer i en målgruppe som de 

holdningsskapende tiltakene som finansieres gjennom 

programmet, har nådd, 

b)  antall berørte parter som har deltatt i blant annet opplæ-

ringsvirksomhet, utvekslinger, studieopphold, arbeids-

grupper og seminarer finansiert gjennom programmet, 

c)  forbedring av kunnskapen om unionsretten og politikken 

og, når det er relevant, om rettigheter, verdier og prinsipper 

som danner grunnlaget for Unionen, i de gruppene som 

deltar i tiltak som finansieres gjennom programmet, 

sammenlignet med hele målgruppen, 

d)  antall tilfeller, virksomheter og resultater når det gjelder 

samarbeid over landegrensene, 

e)  deltakernes vurdering av virksomheten de deltok i, og av 

dennes (forventede) holdbarhet, 

f)  den geografiske dekningen for virksomheten som 

finansieres gjennom programmet,  
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g)  antall søknader og tilskudd knyttet til hvert enkelt særlig 

mål, 

h)  finansieringen som søkerne har anmodet om, og som er 

tildelt, i tilknytning til hvert enkelt særlig mål. 

3.  I tillegg til indikatorene i nr. 2 skal midtveisrapporten og 

den etterfølgende evalueringsrapporten om programmet 

inneholde blant annet en vurdering av 

a)  programmets merverdi for Unionen, herunder en evaluering 

av programmets virksomheter i lys av lignende initiativer 

som er utarbeidet på nasjonalt eller europeisk plan uten 

støtte gjennom unionsfinansiering, og deres (forventede) 

resultater, og fordelene og/eller ulempene ved unions-

finansiering sammenlignet med nasjonal finansiering av den 

berørte typen virksomhet, 

b)  finansieringen i forhold til oppnådde resultater 

(effektivitet), 

c)  eventuelle administrative, organisatoriske og/eller 

strukturelle hindringer for en mer smidig og effektiv 

gjennomføring av programmet (mulighet for forenkling). 

Artikkel 15 

Overgangstiltak 

Tiltak som er innledet på grunnlag av avsnitt 4 («Anti-

diskriminering og mangfold») og avsnitt 5 («Likestilling 

mellom menn og kvinner») i beslutning nr. 1672/2006/EF, 

beslutning 2007/252/EF eller beslutning nr. 779/2007/EF, skal 

være omfattet av bestemmelsene i disse beslutningene til 

tiltakene er gjennomført. Når det gjelder disse tiltakene, skal 

henvisninger til komiteene omhandlet i artikkel 13 i beslutning 

nr. 1672/2006/EF, i artikkel 10 i beslutning 2007/252/EF og i 

artikkel 10 i beslutning nr. 779/2007/EF, anses som 

henvisninger til komiteen omhandlet i artikkel 10 nr. 1 i denne 

forordning. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

TILDELING AV MIDLER 

Innenfor programmets finansieringsramme skal beløpene tildeles til hver gruppe av særlige mål i artikkel 4 nr. 1 på 

følgende måte: 

Gruppe av særlige mål Andel av finansieringsrammen (i %) 

Gruppe 1 57 % 

— å fremme effektiv gjennomføring av prinsippet om forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase 

eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, funksjonshemninger, alder eller seksuell legning og å overholde 

prinsippet om forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag som fastsatt i paktens artikkel 21, 

— å forebygge og bekjempe rasisme, fremmedfrykt, homofobi og andre former for intoleranse, 

— å fremme og beskytte rettighetene til funksjonshemmede personer, 

— å fremme likestilling mellom kvinner og menn og integreringen av et likestillingsperspektiv. 

Gruppe 2 43 % 

— å bekjempe alle former for vold mot barn, ungdom og kvinner samt vold mot andre risikogrupper, særlig grupper 

som er utsatt for risiko for vold i nære forhold, og å beskytte ofre for slike former for vold, 

— å fremme og beskytte barns rettigheter, 

— å bidra til å sikre det høyeste nivå for personvern og vern av personopplysninger, 

— å fremme og øke utøvelsen av rettigheter som følger av unionsborgerskapet, 

— å gjøre det mulig for enkeltpersoner i deres egenskap av forbrukere eller næringsdrivende i det indre marked å 

håndheve sine rettigheter i henhold til unionsretten, idet det tas hensyn til de prosjektene som finansieres gjennom 

forbrukerprogrammet. 

 ____________  



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/89 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 481/2013 

av 24. mai 2013 

om tilpasning av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til antall prøver som skal 

tas og analyseres av Kroatia i forbindelse med kombinasjoner av produkter og pesticider(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 

50, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia forventes å tiltre Unionen 1. juli 2013. 

2) Ved vedlegg II til kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 788/2012 av 31. august 2012 om et 

samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2013, 

2014 og 2015 for å sikre overholdelse av grenseverdier 

for rester av pesticider i og på næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere 

forbrukernes eksponering for disse restene(1) er det 

fastsatt hvor mange prøver som skal tas og analyseres av 

hver medlemsstat i samsvar med artikkel 1 i nevnte 

forordning. 

3) Ettersom opplysninger fra bare et halvt år ikke vil være 

fullt ut sammenlignbare med opplysninger fra andre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 25.5.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 235 av 1.9.2012, s. 8. 

medlemsstater som er samlet inn i løpet av hele 2013, 

bør Kroatia delta i Unionens samordnede flerårige 

programmer fra januar 2014. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 bør 

derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I nr. 5 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 788/2012 innsettes følgende rad etter raden for Ungarn: 

«HR 12 (*) 

15 (**)» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at 

tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

 

2018/EØS/27/08 

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

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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RÅDSFORORDNING (EU) nr. 517/2013 

av 13. mai 2013 

om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri 

bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, 

veterinær- og plantehelsepolitikk, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, transeuropeisk 

nett, rettsvesen og grunnleggende rettigheter, frihet og sikkerhet, miljø, tollunion, forbindelse med 

tredjestater, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt institusjoner som følge av Republikken 

Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal, 

dersom det før tiltredelsen må foretas tilpasning av 

institusjonenes rettsakter på grunn av tiltredelsen, og det 

i denne tiltredelsesakt eller dens vedlegg ikke er truffet 

bestemmelse om den nødvendige tilpasning, Rådet med 

kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen for 

dette formål vedta de nødvendige rettsakter dersom den 

opprinnelige rettsakten ikke er vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet tiltredelses-

traktaten for Kroatia, angir at det er politisk enighet 

mellom De høye Traktatparter om en rekke tilpasninger 

av rettsakter vedtatt av institusjonene, nødvendige på 

grunn av tiltredelsen, og oppfordrer Rådet og Kommi-

sjonen til å vedta disse tilpasningene før tiltredelsen, 

utfylt og ajourført der det er nødvendig for å ta hensyn 

til rettsutviklingen i Unionen. 

3) De forordninger, beslutninger og vedtak som er fastsatt i 

denne forordning, bør derfor endres – 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Følgende forordninger er endret som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning: 

a) på området fritt varebytte: 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk 

kjemikaliebyrå(1), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(2), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 

av 14. januar 2009 om typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og andre myke 

trafikanter(3), og 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1007/2011 av 27. september 2011 om tekstilfiber-

navn og tilknyttet etikettering og merking av fiber-

sammensetningen i tekstilprodukter(4),  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1. 

(4) EUT L 272 av 18.10.2011, s. 1. 

2018/EØS/27/09 
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b) på området fri bevegelighet for personer: 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 

av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger(1), 

c) på området selskapsrett: 

– Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 

om vedtektene for det europeiske selskap (SE)(2), 

d) på området konkurransepolitikk: 

– Rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om 

fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av  

EF-traktatens artikkel 93(3), 

e) på området landbruk: 

– Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om 

økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter(4), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 

om opprettelse av en felles markedsordning for land-

bruksvarer og om særlige bestemmelser om visse land-

bruksvarer (forordningen om en felles markeds-

ordning)(5), 

– Rådsforordning (EF) nr. 73/2009 av 19. januar 2009 om 

fastsettelse av felles regler for direkte støtteordninger for 

gårdbrukere i henhold til den felles landbrukspolitikk og 

om fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbru-

kere(6), og 

– Rådsforordning (EF) nr. 1217/2009 av  

30. november 2009 om opprettelse av et nett for inn-

samling av regnskapsdata om inntekt og næringsvirk-

somhet for driftsenheter i landbruket i Det Europeiske 

Fellesskap(7), 

f) på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plante-

helsepolitikk: 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et 

system for identifikasjon og registrering av storfe og om 

merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(8), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(9), 

  

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1. 

(3) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1. 

(4) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(5) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(6) EUT L 30 av 31.1.2009, s. 16. 

(7) EUT L 328 av 15.12.2009, s. 27. 
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(9) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 

av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr(10), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 

salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer 

som overføres gjennom næringsmidler(11), 

– Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 

om opprettelse av et system for identifikasjon og regist-

rering av sauer og geiter(12), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 

av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygie-

neregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(13), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 

av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(14), og 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(15), 

g) på området transportpolitikk: 

– Rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 av 26. juni 1969 om 

felles regler for standardisering av jernbaneforetaks 

regnskaper(16), 

– Rådsforordning (EØF) nr. 1108/70 av 4. juni 1970 om 

innføring av et regnskapssystem for infrastruktur-

kostnader i forbindelse med transport med jernbane, på 

vei og innlands vannvei(17), 

– Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av  

20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vei-

transport(18), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av 

felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles 

for å utøve yrket som transportør på vei(19),  
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– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for 

tilgang til den internasjonale marknaden for gods-

transport på veg(1), og 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for 

adgang til det internasjonale markedet for transport med 

turvogn og buss(2), 

h) på området beskatning: 

– Rådsforordning (EU) nr. 904/2010 av 7. oktober 2010 

om forvaltningssamarbeid og bedrageribekjempelse på 

området merverdiavgift(3), og  

– Rådsforordning (EU) nr. 389/2012 av 2. mai 2012 om 

forvaltningssamarbeid på området særavgifter(4), 

i) på området statistikk: 

– Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om 

toll- og statistikknomenklaturen og om den felles 

tolltariff(5), 

– Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 

det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i 

Fellesskapet(6), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1221/2002 av 10. juni 2002 om ikke-finansielle 

kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning(7), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 

av 27. februar 2003 om statistiske oppgaver over 

lufttransport av passasjerer, gods og post(8), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles 

nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS)(9), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-

SILC)(10), 
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– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 501/2004 

av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise 

finansregnskaper(11), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1222/2004 av 28. juni 2004 om 

utarbeiding og oversending av data om kvartalsvis 

offentlig gjeld(12), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1161/2005 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-

finansielle kvartalsregnskaper etter institusjonell 

sektor(13), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1921/2006 av 18. desember 2006 om framlegging av 

statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer 

i medlemsstatene(14), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 

av 20. juni 2007 om fellesskapsstatistikker over uten-

landske datterforetaks struktur og virksomhet(15), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 

av 11. mars 2008 om statistikk over foretaks-

strukturer(16), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2009 

av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opp-

lysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater 

som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige 

Atlanterhavet(17), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 217/2009 

av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opp-

lysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra 

medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige 

Atlanterhavet(18), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 218/2009 

av 11. mars 2009 om framlegging av statistiske opp-

lysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater 

som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhavet(19), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1337/2011 av 13. desember 2011 om europeisk 

statistikk over permanente vekster(20), og 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 70/2012 

av 18. januar 2012 om statistiske oppgaver over 

godstransport på vei(21),  
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j) på området rettsvesen og grunnleggende rettigheter: 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 211/2011 

av 16. februar 2011 om borgerinitiativet(1), 

k) på området rettferdighet, frihet og sikkerhet: 

– Rådsforordning (EF) nr. 1683/95 av 29. mai 1995 om 

fastsettelse av et ensartet visumformat(2), 

– Rådsforordning nr. 1346/2000 av 29. mai 2000 om 

insolvensbehandling(3), 

– Rådsforordning (EF) nr. 44/2001 av 22. desember 2000 

om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av 

rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige 

område(4), 

– Rådsforordning (EF) nr. 539/2001 av 15. mars 2001 om 

utarbeiding av listen over tredjestater hvis borgere må ha 

visum når de passerer medlemsstatenes ytre grenser, og 

av listen over tredjestater hvis borgere er unntatt fra 

dette kravet(5), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1896/2006 av 12. desember 2006 om opprettelse av 

en europeisk betalingsprosedyre(6), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 861/2007 

av 11. juli 2007 om opprettelse av en europeisk små-

kravsprosedyre(7), 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1393/2007 av 13. november 2007 om forkynnelse i 

medlemsstatene av rettslige og utenrettslige dokumenter 

på det sivilrettslige eller handelsrettslige område (for-

kynnelse av dokumenter)(8), og 

– Rådsforordning (EF) nr. 4/2009 av 18. desember 2008 

om domsmyndighet, gjeldende lovgivning, anerkjen-

nelse og fullbyrding av beslutninger og samarbeid i 

saker som omhandler underholsplikt(9), 

l) på området miljø: 

– Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(10), 
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m) på området tollunion: 

– Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 

om innføring av Fellesskapets tollkodeks(11), og 

– Rådsforordning (EF) nr. 1528/2007 av  

20. desember 2007 om anvendelse av ordningene for 

produkter med opprinnelse i visse stater som er en del av 

ACP-statene (Afrika, Karibia og Stillehavsområdet) som 

er fastsatt i avtaler om inngåelse eller som fører til 

inngåelse, av økonomiske partnerskapsavtaler(12), 

n) på området forbindelser med tredjestater: 

– Rådsforordning (EØF) nr. 3030/93 av 12. oktober 1993 

om en felles importordning for visse tekstilprodukter fra 

tredjeland(13), 

– Rådsforordning (EF) nr. 517/94 av 7. mars 1994 om den 

felles importordning for tekstilvarer fra visse tredjestater 

som ikke omfattes av bilaterale avtaler, protokoller eller 

andre ordninger, eller av andre særskilte fellesskaps-

regler om import(14), 

– Rådsforordning (EF) nr. 2368/2002 av  

20. desember 2002 om gjennomføring av Kimberley-

prosessens sertifiseringsordning for internasjonal handel 

med uslepne diamanter(15), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1236/2005 av 27. juni 2005 om 

handel med visse varer som kan bli brukt ved dødsstraff, 

tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedver-

digende behandling eller straff(16), og 

– Rådsforordning (EF) nr. 1215/2009 av  

30. november 2009 om innføring av ekstraordinære 

handelstiltak for land og territorier som deltar i eller er 

knyttet til Den europeiske unions stabiliserings- og 

assosieringsprosess(17), 

o) på området utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk: 

– Rådsforordning (EF) nr. 2488/2000 av  

10. november 2000 om fortsatt frysing av midler i 

forbindelse med Slobodan Milosevic og personer som er 

knyttet til ham(18), 

– Rådsforordning (EF) nr. 2580/2001 av  

27. desember 2001 om særlige restriktive tiltak rettet 

mot visse personer og foretak med sikte på å bekjempe 

terrorisme(19),  
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– Rådsforordning (EF) nr. 881/2002 av 27. mai 2002 om 

innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot 

visse personer og foretak knyttet til Al-Qaida-

nettverket(1), 

– Rådsforordning (EF) nr. 147/2003 av 27. januar 2003 

om visse restriktive tiltak med hensyn til Somalia(2), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1210/2003 av 7. juli 2003 om 

visse særlige restriksjoner på økonomiske og finansielle 

forbindelser med Irak(3), 

– Rådsforordning (EF) nr. 131/2004 av 26. januar 2004 

om innføring av visse restriktive tiltak med hensyn til 

Sudan og Sør-Sudan(4), 

– Rådsforordning (EF) nr. 234/2004 av 10. februar 2004 

om visse restriktive tiltak med hensyn til Liberia(5), 

– Rådsforordning (EF) nr. 314/2004 av 19. februar 2004 

om visse restriktive tiltak med hensyn til Zimbabwe(6), 

– Rådsforordning (EF) nr. 872/2004 av 29. april 2004 om 

ytterligere restriktive tiltak med hensyn til Liberia(7), 

– Rådsforordning (EF) nr. 174/2005 av 31. januar 2005 

om innføring av restriksjoner på bistand til militær 

virksomhet i Elfenbenskysten(8), 

– Rådsforordning (EF) nr. 560/2005 av 12. april 2005 om 

innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot 

visse personer og foretak i lys av situasjonen i Elfen-

benskysten(9), 

– Rådsforordning (EF) nr. 889/2005 av 13. juni 2005 om 

innføring av visse restriktive tiltak med hensyn til Den 

demokratiske republikk Kongo(10), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1183/2005 av 18. juli 2005 om 

innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot 

personer som bryter våpenembargoen mot Den Demo-

kratiske republikk Kongo(11), 
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– Rådsforordning (EF) nr. 1184/2005 av 18. juli 2005 om 

innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot 

visse personer som hindrer fredsprosessen og som bryter 

folkeretten i konflikten i Darfur-regionen i Sudan(12), 

– Rådsforordning (EF) nr. 305/2006 av 21. februar 2006 

om innføring av særlige restriktive tiltak rettet mot visse 

personer som mistenkes for å ha deltatt i mordet på 

Libanons tidligere statsminister, Rafiq Hariri(13), 

– Rådsforordning (EF) nr. 765/2006 av 18. mai 2006 om 

restriktive tiltak med hensyn til Hviterussland(14), 

– Rådsforordning (EF) nr. 1412/2006 av  

25. september 2006 om visse restriktive tiltak med 

hensyn til Libanon(15), 

– Rådsforordning (EF) nr. 329/2007 av 27. mars 2007 om 

restriktive tiltak mot Den demokratiske folkerepublikk 

Korea(16), 

– Rådsforordning (EF) nr. 194/2008 av 25. februar 2008 

om fornying og styrking av de restriktive tiltak med 

hensyn til Burma/Myanmar(17), 

– Rådsforordning (EU) nr. 1284/2009 av  

22. desember 2009 om innføring av visse spesifikke 

restriktive tiltak med hensyn til Republikken Guinea(18), 

– Rådsforordning (EU) nr. 356/2010 av 26. april 2010 om 

innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot 

visse fysiske eller juridiske personer, foretak eller 

organer i lys av situasjonen i Somalia(19), 

– Rådsforordning (EU) nr. 667/2010 av 26. juli 2010 om 

visse restriktive tiltak med hensyn til Eritrea(20), 

– Rådsforordning (EU) nr. 101/2011 av 4. februar 2011 

om visse særlige restriktive tiltak rettet mot visse 

personer, foretak og organer i lys av situasjonen i 

Tunisia(21), 

– Rådsforordning (EU) nr. 204/2011 av 2. mars 2011 om 

restriktive tiltak i lys av situasjonen i Libya(22),  
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– Rådsforordning (EU) nr. 270/2011 av 21. mars 2011 om 

restriktive tiltak rettet mot visse personer, foretak og 

organer i lys av situasjonen i Egypt(1), 

– Rådsforordning (EU) nr. 359/2011 av 12. april 2011 om 

restriktive tiltak rettet mot visse personer, foretak og 

organer i lys av situasjonen i Iran(2), 

– Rådsforordning (EU) nr. 753/2011 av 1. august 2011 om 

restriktive tiltak rettet mot visse privatpersoner, grupper, 

virksomheter og foretak i lys av situasjonen i 

Afghanistan(3), 

– Rådsforordning (EU) nr. 36/2012 av 18. januar 2012 om 

restriktive tiltak i lys av situasjonen i Syria(4), 

– Rådsforordning (EU) nr. 267/2012 av 23. mars 2012 om 

restriktive tiltak mot Iran(5), og 

– Rådsforordning (EU) nr. 377/2012 av 3. mai 2012 om 

restriktive tiltak rettet mot visse personer, foretak og 

organer som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i 

Republikken Guinea-Bissau(6), 

p) på området institusjoner: 

– Rådsforordning nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av 

reglene for bruk av språk for Det europeiske øko-

nomiske fellesskap(7), og 

– Rådsforordning nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av 

reglene for bruk av språk for Det europeiske atom-

energifellesskap(8). 

2.  Følgende beslutninger og vedtak er endret eller opphevet 

som fastsatt i vedlegget til denne beslutning: 

a) på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plante-

helsepolitikk: 

– Rådsvedtak 2003/17/EF av 16. desember 2002 om 

likeverd for feltinspeksjonar som er utførde i tredjestatar 

med omsyn til frøproduserande planter, og om likeverd 

for frø som er produserte i tredjestatar(9), 

– Rådsvedtak 2005/834/EF av 8. november 2005 om 

likeverdig kontroll av praksis for sortsvedlikehold i 

visse tredjestater(10), 

– Rådsvedtak 2006/545/EF av 18. juli 2006 om likever-

dighet for offentlige undersøkelser av sorter utført i 

Kroatia(11), 

  

(1) EUT L 76 av 22.3.2011, s. 4. 

(2) EUT L 100 av 14.4.2011, s. 1. 

(3) EUT L 199 av 2.8.2011, s. 1. 

(4) EUT L 16 av 19.1.2012, s. 1. 

(5) EUT L 88 av 24.3.2012, s. 1. 

(6) EUT L 119 av 4.5.2012, s. 1. 

(7) EFT L 17 av 6.10.1958, s. 385/58. 

(8) EFT L 17 av 6.10.1958, s. 401/58. 

(9) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10. 

(10) EUT L 312 av 29.11.2005, s. 51. 

– Rådsvedtak 2008/971/EF av 16. desember 2008 om 

likeverdighet for foryngelsesmateriale for skog 

produsert i tredjestater(12), og 

– Rådsvedtak 2009/470/EF av 25. mai 2009 om utgifter på 

veterinærområdet(13), 

b) på området transportpolitikk: 

– Beslutning 2012/22/EU av 12. desember 2011 om Den 

europeiske Unions tiltredelse av 2002-protokollen til 

Aten-konvensjonen av 1974 om befordring av 

passasjerer og deres bagasje til sjøs, med unntak av 

artikkel 10 og 11(14), og 

– Rådsbeslutning 2012/23/EU av 12. desember 2011 om 

Den europeiske Unions tiltredelse av 2002-protokollen 

til Aten-konvensjonen av 1974 om befordring av 

passasjerer og deres bagasje til sjøs, med hensyn til 

artikkel 10 og 11(15), 

c) på området energi: 

– Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1364/2006/EF av 

6. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer for 

transeuropeiske energinett(16), og 

– Rådsbeslutning 2008/114/EF, Euratom av  

12. februar 2008 om opprettelse av vedtekter for 

Euratoms forsyningsbyrå(17), 

d) på området transeuropeiske nett: 

– Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU 

av 7. juli 2010 om unionsretningslinjer for utviklingen 

av et transeuropeisk transportnett(18), 

e) på området rettsvesen og grunnleggende rettigheter: 

– Beslutning 96/409/FUSP vedtatt av representantene for 

medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet av  

25. juni 1996 om innføring av midlertidige reisedo-

kumenter(19), 

f) på området rettferdighet, frihet og sikkerhet: 

– Styringskomiteens beslutning av 22. desember 1994 om 

sertifikatet omhandlet i artikkel 75 for transport av 

narkotika og psykotrope stoffer (SCH/Com-ex (94)  

28 rev.)(20),  

                                                                                                       
(11) EUT L 215 av 5.8.2006, s. 28. 

(12) EUT L 345 av 23.12.2008, s. 83. 

(13) EUT L 155 av 18.6.2009, s. 30. 

(14) EUT L 8 av 12.1.2012, s. 1. 

(15) EUT L 8 av 12.1.2012, s. 13. 

(16) EUT L 262 av 22.9.2006, s. 1. 

(17) EUT L 41 av 15.2.2008, s. 15. 

(18) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 

(19) EFT L 168 av 6.7.1996, s. 4. 

(20) EFT L 239 av 22.9.2000, s. 463. 
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g) på området miljø: 

– Rådsvedtak 97/602/EF av 22. juli 1997 om listen nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 annet ledd i forordning (EØF) 

nr. 3254/91 og i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 35/97(1), 

h) på området tollunion: 

– Rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november 2001 om 

assosieringen av de oversjøiske land og territorier med 

Det europeiske fellesskap(2), 

  

(1) EFT L 242 av 4.9.1997, s. 64. 

(2) EFT L 314 av 30.11.2001, s. 1. 

i) på området utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk: 

– Rådsbeslutning 2011/292/EU av 31. mars 2011 om 

sikkerhetsregler for å beskytte graderte EU-opp-

lysninger(3). 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at 

tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

  

(3) EUT L 141 av 27.5.2011, s. 17. 

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

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

______ 
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VEDLEGG 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013, s. 8.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 519/2013 

av 21. februar 2013 

om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for 

personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, 

næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, fiskerier, transportpolitikk, energi, beskatning, 

statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater samt utenriks-, sikkerhets- 

og forsvarspolitikk som følge av Kroatias tiltredelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Republikken 

Kroatia, særlig artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Republikken Kroatia, 

særlig artikkel 50, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 50 i tiltredelsesakten fastsetter at dersom det på 

grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter 

som er vedtatt før tiltredelsen, og de nødvendige 

tilpasninger ikke er foretatt i tiltredelsesakten eller dens 

vedlegg, skal Kommisjonen vedta de nødvendige 

rettsakter i de tilfeller der Kommisjonen har vedtatt den 

opprinnelige rettsakten. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet tiltredel-

sestraktaten, angir at det er politisk enighet mellom De 

høye Traktatparter om en rekke tilpasninger av 

rettsakter vedtatt av institusjonene, nødvendige på grunn 

av tiltredelsen, og oppfordrer Rådet og Kommisjonen til 

å vedta disse tilpasningene før tiltredelsen, utfylt og 

ajourført der det er nødvendig for å ta hensyn til 

rettsutviklingen i Unionen. 

3) Følgende kommisjonsforordninger bør derfor endres: 

— på området fritt varebytte: forordning (EF) 

nr. 1474/2000(1), (EF) nr. 1488/2001(2), (EF) 

nr. 706/2007(3), (EF) nr. 692/2008(4), (EU) 

nr. 406/2010(5), (EU) nr. 578/2010(6), (EU) 

nr. 1008/2010(7), (EU) nr. 109/2011(8), (EU) 

nr. 286/2011(9) og (EU) nr. 582/2011(10), 

— på området konkurransepolitikk: forordning (EF) 

nr. 773/2004(11) og (EF) nr. 802/2004(12), 

— på området landbruk: forordning (EØF) 

nr. 120/89(13), (EF) nr. 1439/95(14), (EF) 

nr. 2390/98(15), (EF) nr. 2298/2001(16), (EF) 

nr. 2535/2001(17), (EF) nr. 462/2003(18), (EF) 

nr. 1342/2003(19), (EF) nr. 1518/2003(20), (EF) 

nr. 793/2006(21), (EF) nr. 951/2006(22), (EF) 

nr. 972/2006(23), (EF) nr. 1850/2006(24), (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

nr. 1898/2006(25), (EF) nr. 1301/2006(26), (EF) 

nr. 1964/2006(27), (EF) nr. 341/2007(28), (EF) 

nr. 533/2007(29), (EF) nr. 536/2007(30), (EF) 

nr. 539/2007(31), (EF) nr. 616/2007(32), (EF) 

nr. 1216/2007(33), (EF) nr. 1385/2007(34), (EF) 

nr. 376/2008(35), (EF) nr. 402/2008(36), (EF) 

nr. 491/2008(37), (EF) nr. 543/2008(38), (EF) 

nr. 555/2008(39), (EF) nr. 589/2008(40), (EF) 

nr. 617/2008(41), (EF) nr. 619/2008(42), (EF) 

nr. 720/2008(43), (EF) nr. 889/2008(44), (EF) 

nr. 1235/2008(45), (EF) nr. 1295/2008(46), (EF) 

nr. 1296/2008(47), (EF) nr. 147/2009(48), (EF) 

nr. 436/2009(49), (EF) nr. 442/2009(50), (EF) 

nr. 607/2009(51), (EF) nr. 612/2009(52), (EF) 

nr. 828/2009(53), (EF) nr. 891/2009(54), (EF) 

nr. 1187/2009(55), (EU) nr. 1272/2009(56), (EU) 

nr. 1274/2009(57), (EU) nr. 234/2010(58), (EU) 

nr. 817/2010(59) og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 543/2011(60), (EU) nr. 1273/2011(61), (EU) 

nr. 29/2012(62) og (EU) nr. 480/2012(63), 

— på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og 

plantehelsepolitikk: forordning (EF) 

nr. 136/2004(64), (EF) nr. 911/2004(65), (EF) 

nr. 504/2008(66), (EF) nr. 798/2008(67), (EF) 

nr. 1251/2008(68), (EF) nr. 1291/2008(69), (EU) 

nr. 206/2009(70), (EU) nr. 206/2010(71), (EU) 

nr. 605/2010(72) og (EU) nr. 547/2011(73), 

— på området fiskerier: forordning (EF) 

nr. 2065/2001(74), (EF) nr. 2306/2002(75) og (EF) 

nr. 248/2009(76), 

— på området transportpolitikk: forordning (EU)  

nr. 36/2010(77), 

— på området energi: forordning (Euratom) 

nr. 302/2005(78) og (EF) nr. 1635/2006(79), 

— på området beskatning: forordning (EF) 

nr. 684/2009(80) og gjennomføringsforordning (EF) 

nr. 79/2012(81), 

— på området statistikk: forordning (EF) 

nr. 1358/2003(82), (EF) nr. 772/2005(83), (EF) 

nr. 617/2008, (EF) nr. 250/2009(84), (EF) 

nr. 251/2009(85), (EU) nr. 88/2011(86) og (EU) 

nr. 555/2012(87),  

2018/EØS/27/10 
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— på området miljø: gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 757/2012(88), 

— på området tollunion: forordning (EØF) 

nr. 2454/93(89), (EF) nr. 1891/2004(90) og gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1224/2011(91) og (EU) 

nr. 1225/2011(92), 

— på området forbindelser med tredjestater: forordning 

(EF) nr. 3168/94(93) og (EF) nr. 1418/2007(94), 

4) Følgende kommisjonsbeslutninger og -vedtak bør derfor 

endres: 

— på området fri bevegelighet for personer: beslutning 

2001/548/EF(95), 

— på området etableringsrett og adgang til å yte 

tjenester: vedtak 2009/767/EF(96), 

— på området selskapsrett: beslutning 2011/30/EU(97), 

— på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og 

plantehelsepolitikk: beslutningene og vedtakene 

92/260/EØF98), 93/195/EØF(99), 93/196/EØF(100), 

93/197/EØF(101), 97/4/EF(102), 97/252/EF(103), 

97/467/EF(104), 97/468/EF(105), 97/569/EF(106), 

98/179/EF(107), 98/536/EF(108), 1999/120/EF(109), 

1999/710/EF(110), 2001/556/EF(111), 2004/211/ 

EF(112), 2006/168/EF(113), 2006/766/EF(114), 2006/ 

778/EF(115), 2007/25/EF(116), 2007/453/EF(117), 

2007/777/EF(118), 2009/821/EF(119), 2010/472/ 

EU(120), 2011/163/EU(121) og gjennomførings-

beslutning 2011/630/EU(122), 

— på området fiskerier: gjennomføringsbeslutning 

2011/207/EU(123), 

— på området transportpolitikk: vedtak 

2007/756/EF(124), 

— på området statistikk: vedtakene 91/450/EØF, 

Euratom(125) og 2008/861/EF(126), 

— på området sosialpolitikk og sysselsetting: vedtak 

98/500/EF(127) og beslutning 2008/590/EF(128), 

— på området miljø: beslutningene og vedtakene 

2000/657/EF(129), 2001/852/EF(130), 2003/508/ 

EF(131), 2004/382/EF(132), 2005/416/EF(133), 2005/ 

814/EF(134), 2009/875/EF(135), 2009/966/EF(136) og 

gjennomføringsbeslutning 2012/C 177/05(137), 

— på området utenriks-, sikkerhets- og forsvars-

politikk: beslutning 2001/844/EF, EKSF, 

Euratom(138) – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1)  Følgende forordninger er endret som fastsatt i vedlegget: 

— på området fritt varebytte: forordning (EF) nr. 1474/2000, 

(EF) nr. 1488/2001, (EF) nr. 706/2007, (EF) nr. 692/2008, 

(EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 578/2010, (EU) nr. 1008/2010, 

(EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 286/2011 og (EU) 

nr. 582/2011, 

— på området konkurransepolitikk: forordning (EF) 

nr. 773/2004 og (EF) nr. 802/2004, 

— på området landbruk: forordning (EØF) nr. 120/89, (EF) 

nr. 1439/95, (EF) nr. 2390/98, (EF) nr. 2298/2001, (EF) 

nr. 2535/2001, (EF) nr. 462/2003, (EF) nr. 1342/2003, (EF) 

nr. 1518/2003, (EF) nr. 793/2006, (EF) nr. 951/2006, (EF) 

nr. 972/2006, (EF) nr. 1850/2006, (EF) nr. 1898/2006, (EF) 

nr. 1301/2006, (EF) nr. 1964/2006, (EF) nr. 341/2007, (EF) 

nr. 533/2007, (EF) nr. 536/2007, (EF) nr. 539/2007, (EF) 

nr. 616/2007, (EF) nr. 1216/2007, (EF) nr. 1385/2007, (EF) 

nr. 376/2008, (EF) nr. 402/2008, (EF) nr. 491/2008, (EF) 

nr. 543/2008, (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 589/2008, (EF) 

nr. 617/2008, (EF) nr. 619/2008, (EF) nr. 720/2008, (EF) 

nr. 889/2008, (EF) nr. 1235/2008, (EF) nr. 1295/2008, (EF) 

nr. 1296/2008, (EF) nr. 147/2009, (EF) nr. 436/2009, (EF) 

nr. 442/2009, (EF) nr. 607/2009, (EF) nr. 612/2009, (EF) 

nr. 828/2009, (EF) nr. 891/2009, (EF) nr. 1187/2009, (EU) 

nr. 1272/2009, (EU) nr. 1274/2009, (EU) nr. 234/2010, 

(EU) nr. 817/2010 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 543/2011, (EU) nr. 1273/2011, (EU) nr. 29/2012 og 

(EU) nr. 480/2012, 

— på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og 

plantehelsepolitikk: forordning (EF) nr. 136/2004, (EF) 

nr. 911/2004, (EF) nr. 504/2008, (EF) nr. 798/2008, (EU) 

nr. 1251/2008, (EU) nr. 1291/2008, (EU) nr. 206/2009, 

(EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) 

nr. 547/2011, 

— på området fiskerier: forordning (EF) nr. 2065/2001, (EF) 

nr. 2306/2002 og (EF) nr. 248/2009, 

— på området transportpolitikk: forordning (EU) nr. 36/2010 

— på området energi: forordning (Euratom) nr. 302/2005 og 

(EF) nr. 1635/2006, 

— på området beskatning: forordning (EF) nr. 684/2009 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 79/2012,  
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— på området statistikk: forordning (EF) nr. 1358/2003, (EF) 

nr. 772/2005, (EF) nr. 617/2008, (EF) nr. 250/2009, (EF) 

nr. 251/2009, (EU) nr. 88/2011 og (EU) nr. 555/2012, 

— på området miljø: gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 757/2012, 

— på området tollunion: forordning (EØF) nr. 2454/93, (EF) 

nr. 1891/2004 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1224/2011 og (EU) nr. 1225/2011, 

— på området forbindelse med tredjestater: forordning (EF) 

nr. 3168/94 og (EF) nr. 1418/2007, 

2)  Følgende beslutninger og vedtak er endret som fastsatt i 

vedlegget: 

— på området fri bevegelighet for personer: beslutning 

2001/548/EF, 

— på området etableringsrett og adgang til å yte tjenester: 

beslutning 2009/767/EF, 

— på området selskapsrett: beslutning 2011/30/EU, 

— på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehel-

sepolitikk: beslutningene og vedtakene 92/260/EØF, 

93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 97/4/EF, 

97/252/EF, 97/467/EF, 97/468/EF,  

— 97/569/EF, 98/179/EF, 98/536/EF, 1999/120/EF, 

1999/710/EF, 2001/556/EF, 2004/211/EF, 2006/168/EF, 

2006/766/EF, 2006/778/EF, 2007/25/EF, 2007/453/EF, 

2007/777/EF, 2009/821/EF, 2010/472/EU, 2011/163/EU og 

gjennomføringsbeslutning 2011/630/EU, 

— på området fiskerier: gjennomføringsbeslutning 

2011/207/EU, 

— på området transportpolitikk: beslutning 2007/756/EF, 

— på området statistikk: vedtakene 91/450/EØF, Euratom og 

2008/861/EF, 

— på området sosialpolitikk og sysselsetting: beslutning 

98/500/EØF og 2008/590/EF, 

— på området miljø: beslutningene og vedtakene 

2000/657/EF, 2001/852/EF, 2003/508/EF, 2004/382/EF, 

2005/416/EF, 2005/814/EF, 2009/875/EF, 2009/966/EF og 

gjennomføringsbeslutning 2012/C 177/05, 

— på området utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk: 

beslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom, 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at tiltredel-

sestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

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

Utferdiget i Brussel 21. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013 s. 79–171] 
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RÅDSDIREKTIV 2013/15/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området fritt varebytte som følge av Republikken Kroatias 

tiltredelse (*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 172, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

3) Direktivene på området fritt varebytte som er fastsatt i 

dette direktiv, bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Følgende direktiver endres i samsvar med vedlegget til dette 

direktiv: 

1) På området fri bevegelighet for motorvogner: 

— Rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar 1970 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt 

lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(1), 

— Rådsdirektiv 70/221/EØF av 20. mars 1970 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for 

flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på 

motorvogner og deres tilhengere(2), 

— Rådsdirektiv 70/388/EØF av 27. juli 1970 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om signal-

horn for motorvogner(3), 

— Rådsdirektiv 71/320/EØF av 26. juli 1971 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om bremse-

anlegg for visse grupper av motorvogner og deres 

tilhengere(4),  

  

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16. 

(2) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 23. 

(3) EFT L 176 av 10.8.1970, s. 12. 

(4) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 37. 

2018/EØS/27/11 
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— Rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om demping 

av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning i 

motorvogner(1), 

— Rådsdirektiv 74/61/EØF av 17. desember 1973 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om sik-

ringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av 

motorvogner(2), 

— Rådsdirektiv 74/408/EØF av 22. juli 1974 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig 

utrustning i motorvogner (setenes og setefestenes 

styrke)(3), 

— Rådsdirektiv 74/483/EØF av 17. september 1974 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

utstikkende deler på motorvogner(4), 

— Rådsdirektiv 76/114/EØF av 18. desember 1975 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

lovfestede kjennemerker og preginger på motorvogner 

og deres tilhengere,og deres plassering og festemåte(5), 

— Rådsdirektiv 76/757/EØF av 27. juli 1976 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om refleks-

anordninger på motorvogner og deres tilhengere(6), 

— Rådsdirektiv 76/758/EØF av 27. juli 1976 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter 

for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran, 

lykter for markeringslys bak og lykter for stopplys på 

motorvogner og deres tilhengere(7), 

  

(1) EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15. 

(2) EFT L 38 av 11.2.1974, s. 22. 

(3) EFT L 221 av 12.8.1974, s. 1. 

(4) EFT L 266 av 2.10.1974, s. 4. 

(5) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1. 

(6) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 32. 

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 54. 

— Rådsdirektiv 76/759/EØF av 27. juli 1976 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for 

retningslys på motorvogner og deres tilhengere(8), 

— Rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

lysinnretninger for kjennemerke bak på motorvogner 

og deres tilhengere(9), 

— Rådsdirektiv 76/761/EØF av 27. juli 1976 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om front-

lykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og 

om lyskilder (glødelamper og andre) til bruk i god-

kjente lykter på motorvogner og deres tilhengere(10), 

— Rådsdirektiv 76/762/EØF av 27. juli 1976 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for 

tåkelys foran på motorvogner(11), 

— Rådsdirektiv 77/538/EØF av 28. juni 1977 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for 

tåkelys bak på motorvogner og deres tilhengere(12), 

— Rådsdirektiv 77/539/EØF av 28. juni 1977 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter 

for ryggelys for motorvogner og deres tilhengere(13), 

— Rådsdirektiv 77/540/EØF av 28. juni 1977 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter 

for parkeringslys for motorvogner(14), 

— Rådsdirektiv 77/541/EØF av 28. juni 1977 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter 

og sikringsutstyr i motorvogner(15),  

  

(8) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 71. 

(9) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 85. 

(10) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 96. 

(11) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 122. 

(12) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 60. 

(13) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 72. 

(14) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 83. 

(15) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95. 
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— Rådsdirektiv 78/318/EØF av 21. desember 1977 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

vindusvisker- og vindusspyleranlegg for motor-

vogner(1), 

— Rådsdirektiv 78/764/EØF av 25. juli 1978 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om førersete 

for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(2), 

— Rådsdirektiv 78/932/EØF av 16. oktober 1978 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

nakkestøtter i motorvogner(3), 

— Rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 om 

veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul(4), 

— Rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om 

veltevern montert foran førersetet på smalsporede 

jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(5), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF av  

30. mai 1994 om mekaniske koplinger for motorvogner 

og deres tilhengere samt festing av koplingene på disse 

kjøretøyene(6), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF av  

24. oktober 1995 om forbrenningsegenskapene til 

materialer som benyttes til innvendig innredning av 

visse grupper motorvogner(7), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av  

22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende 

gasser og partikler fra motorer til framdrift av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer(8), 

  

(1) EFT L 81 av 28.3.1978, s. 49. 

(2) EFT L 255 av 18.9.1978, s. 1. 

(3) EFT L 325 av 20.11.1978, s. 1. 

(4) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 26. 

(5) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1. 

(6) EFT L 195 av 29.7.1994, s. 1. 

(7) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 1. 

(8) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1. 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av  

26. juni 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om underkjøringshinder foran på motor-

vogner(9), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF av  

27. september 2001 om varmeanlegg for motorvogner 

og deres tilhengere(10), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av  

20. november 2001 om særskilte bestemmelser for 

kjøretøyer beregnet på persontransport med flere enn 

åtte seter i tillegg til førersetet(11), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av  

18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner 

med to eller tre hjul(12), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av  

26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 

skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 

maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 

enheter(13), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 

10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om typegodkjenning av innretninger for 

indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike 

innretninger(14), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 

5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motor-

vogner (rammedirektiv)(15), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/57/EF av  

13. juli 2009 om veltevern på jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul(16), 

  

(9) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9. 

(10) EFT L 292 av 9.11.2001, s. 21. 

(11) EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1. 

(12) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. 

(13) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. 

(14) EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1. 

(15) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(16) EUT L 261 av 3.10.2009, s. 1. 
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— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av  

13. juli 2009 om demping av radiostøy fra jordbruks- 

og skogbrukstraktorer (elektromagnetisk kompa-

tibilitet)(1), 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/75/EF av  

13. juli 2009 om veltevern på jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul (statisk prøving)(2), og 

— Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 

30. november 2009 om visse deler av og egenskaper 

ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3), 

2)  På området fritt varebytte for fottøy: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av 

materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til 

forbruker(4). 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias tiltredelse 

til Unionen vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umid-

delbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestem-

melsene. 

  

(1) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 1. 

(2) EUT L 261 av 3.10.2009, s. 40. 

(3) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33. 

(4) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 37. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at tiltredel-

sestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

MOTORVOGNER 

1. I vedlegg II til direktiv 70/157/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2 etter posten for Irland: 

 ««25» for Kroatia» 

2. I vedlegg II til direktiv 70/221/EØF innsettes følgende i listen i nr. 6.2 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

3. I vedlegg I til direktiv 70/388/EØF tilføyes følgende under teksten i parentes i nr. 1.4.1: 

«25 for Kroatia» 

4. I vedlegg XV til direktiv 71/320/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.4.2 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

5. I vedlegg I til direktiv 72/245/EØF innsettes følgende i listen i nr. 5.2 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

6. I vedlegg I til direktiv 74/61/EØF innsettes følgende i listen i nr. 5.1.1 etter posten for Hellas: 

«—«25» for Kroatia.» 

7. I vedlegg I til direktiv 74/408/EØF innsettes følgende i listen i nr. 6.2.1 etter posten for Hellas: 

«25. for Kroatia.» 

8. I vedlegg I til direktiv 74/483/EØF tilføyes følgende til fotnote 1 for punkt 3.2.2.2: 

«25 for Kroatia» 

9. I vedlegget til direktiv 76/114/EØF tilføyes følgende i teksten i parentes i nr. 2.1.2: 

«25 for Kroatia» 

10. I vedlegg I til direktiv 76/757/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

11. I vedlegg I til direktiv 76/758/EØF innsettes følgende i listen i nr. 5.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

12. I vedlegg I til direktiv 76/759/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

13. I vedlegg I til direktiv 76/760/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia»  
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14. I vedlegg I til direktiv 76/761/EØF gjøres følgende endringer: 

a) I listen i nr. 5.2.1 innsettes følgende etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia». 

b) I listen i nr. 6.2.1 innsettes følgende etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

15. I vedlegg I til direktiv 76/762/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

16. I vedlegg I til direktiv 77/538/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

17. I vedlegg I til direktiv 77/539/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

18. I vedlegg I til direktiv 77/540/EØF innsettes følgende i listen i nr. 4.2.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

19. I vedlegg III til direktiv 77/541/EØF innsettes følgende i listen i nr. 1.1.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

20. I vedlegg I til direktiv 78/318/EØF innsettes følgende i listen i nr. 7.2 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 

21. I vedlegg II til direktiv 78/764/EØF tilføyes følgende til punkt 3.5.2.1: 

«25 for Kroatia» 

22. I vedlegg VI til direktiv 78/932/EØF tilføyes følgende til punkt 1.1.1: 

«25 for Kroatia» 

23. I vedlegg VI til direktiv 86/298/EØF tilføyes følgende til første strekpunkt: 

«25 for Kroatia» 

24. I vedlegg VII til direktiv 87/402/EØF innsettes følgende i første strekpunkt etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

25. I vedlegg I til direktiv 94/20/EF innsettes følgende i listen i nr. 3.4.4 etter posten for Portugal: 

«25 for Kroatia» 

26. I vedlegg I til direktiv 95/28/EF innsettes følgende i listen i nr. 6.1.1 etter posten for Hellas: 

«25 for Kroatia» 
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27. I tillegg 4 til vedlegg I til direktiv 2000/25/EF innsettes følgende i listen i avsnitt 1 nr. 1 etter posten for Irland: 

««25» for Kroatia» 

28. I vedlegg I til direktiv 2000/40/EF innsettes følgende i listen i nr. 3.2 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

29. I tillegg 5 til vedlegg I til direktiv 2001/56/EF innsettes følgende i listen i nr. 1.1.1 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

30. I vedlegg I til direktiv 2001/85/EF gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 7.6.11.1 tilføyes følgende til listen: 

«Izlaz u slučaju opasnosti,» 

b) I nr. 7.7.9.1 tilføyes følgende til listen: 

«Autobus se zaustavlja.» 

31. I direktiv 2002/24/EF gjøres følgende endringer: 

a) I vedlegg IV del A skal nr. 47 på side 2 av malen lyde: 

«47.  Avgiftspliktig effekt eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant): 

Belgia:   ......................................  Bulgaria:   ................................  Den tsjekkiske republikk:  .......  

Danmark:  ..................................  Tyskland:  ................................  Estland:  ..................................  

Irland:   .......................................  Hellas: .....................................  Spania:  ...................................  

Frankrike:  ..................................  Kroatia:  ...................................  Italia:  ......................................  

Kypros:  .....................................  Latvia:  .....................................  Litauen:  ..................................  

Luxembourg:  .............................  Ungarn:  ...................................  Malta:  .....................................  

Nederland:  .................................  Østerrike:  ................................  Polen:  .....................................  

Portugal:  ....................................  Romania:  ................................  Slovenia:  ................................  

Slovakia:   ..................................  Finland:   ..................................  Sverige:  ..................................  

Det forente kongerike:  ............. »   
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b) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

i) I del A nr. 1 innsettes følgende i listen under avsnitt 1 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

ii) I del B innsettes følgende i listen i nr. 1.1 etter posten for Irland: 

«—25 for Kroatia.» 

32. I direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg I til kapittel C i vedlegg II innsettes følgende i nr. 1 første strekpunkt etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

b) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

i) Del I under «A — Ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde traktorer» skal nr. 16 lyde: 

«16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) 

Belgia:  .....................................  Bulgaria:  ................................  Den tsjekkiske republikk: .......  

Danmark:  .................................  Tyskland:  ...............................  Estland:  ..................................  

Irland:  ......................................  Hellas  ....................................  Spania:   ..................................  

Frankrike:  ................................  Kroatia: ..................................  Italia:  ......................................  

Kypros:   ...................................  Latvia:  ...................................  Litauen:  ..................................  

Luxembourg:  ...........................  Ungarn: ..................................  Malta:  .....................................  

Nederland:  ...............................  Østerrike:  ...............................  Polen:  .....................................  

Portugal:  ..................................  Romania:   ..............................  Slovenia:  ................................  

Slovakia:  .................................  Finland:  .................................  Sverige:  ..................................  

Det forente kongerike:  ........... »   
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ii) Del I under «B — Jordbruks- eller skogbrukstilhengere» skal nr. 16 lyde: 

«16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (dersom relevant) 

Belgia:  ....................................  Bulgaria:  ...............................  Den tsjekkiske republikk:  ...  

Danmark:  ................................  Tyskland:  ..............................  Estland:  ...............................  

Irland:  .....................................  Hellas  ....................................  Spania:  ................................  

Frankrike:  ...............................  Kroatia:  .................................  Italia:  ...................................  

Kypros:  ...................................  Latvia:  ...................................  Litauen:  ...............................  

Luxembourg:  ..........................  Ungarn:  .................................  Malta: ..................................  

Nederland:  ..............................  Østerrike:  ..............................  Polen:  ..................................  

Portugal:  .................................  Romania: ...............................  Slovenia:  .............................  

Slovakia:  .................................  Finland:  .................................  Sverige:  ...............................  

Det forente kongerike:  .......... »   

iii) Del I under «C — Utskiftbar trukket maskin —ferdigoppbygd/etappevis ferdigoppbygd» skal nr. 16 

lyde: 

«16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (dersom relevant) 

Belgia:  .....................................  Bulgaria:  ...............................  Den tsjekkiske republikk:  .....  

Danmark:  .................................  Tyskland:  ..............................  Estland:  ................................  

Irland:  ......................................  Hellas  ...................................  Spania:  .................................  

Frankrike:  ................................  Kroatia: .................................  Italia:  ....................................  

Kypros:  ....................................  Latvia:  ..................................  Litauen:  ................................  

Luxembourg:  ...........................  Ungarn: .................................  Malta:  ...................................  

Nederland:  ...............................  Østerrike:  ..............................  Polen:  ...................................  

Portugal:  ..................................  Romania:  ..............................  Slovenia:  ..............................  

Slovakia:  ..................................  Finland:  ................................  Sverige:  ................................  

Det forente kongerike:  .......... »   
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iv) Del II under «A — Jordbruks- eller skogbrukstilhengere — delvis oppbygde» skal nr. 16 lyde: 

«16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (dersom relevant) 

Belgia:  .....................................  Bulgaria:  ...............................  Den tsjekkiske republikk:  ......  

Danmark:  .................................  Tyskland:  ..............................  Estland:  .................................  

Irland:  ......................................  Hellas  ...................................  Spania:  ..................................  

Frankrike:  ................................  Kroatia: .................................  Italia:  .....................................  

Kypros:  ....................................  Latvia:  ..................................  Litauen:  .................................  

Luxembourg:  ...........................  Ungarn: .................................  Malta:  ....................................  

Nederland:  ...............................  Østerrike:  ..............................  Polen:  ....................................  

Portugal:  ..................................  Romania:  ..............................  Slovenia: ................................  

Slovakia:  ..................................  Finland: .................................  Sverige:  .................................  

Det forente kongerike:  ........... »   

v) Del II under «B — Utskiftbar trukket maskin — delvis oppbygd» skal nr. 16 lyde: 

«16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (dersom relevant) 

Belgia:  ...................................  Bulgaria:  ..............................  Den tsjekkiske republikk:  ....  

Danmark:  ...............................  Tyskland:  .............................  Estland:  ...............................  

Irland:  ....................................  Hellas  ..................................  Spania:  ................................  

Frankrike:  ..............................  Kroatia: ................................  Italia:  ...................................  

Kypros:  ..................................  Latvia:  .................................  Litauen:  ...............................  

Luxembourg:  .........................  Ungarn: ................................  Malta:  ..................................  

Nederland:  .............................  Østerrike:  .............................  Polen:  ..................................  

Portugal:  ................................  Romania:  .............................  Slovenia:  .............................  

Slovakia:  ................................  Finland:  ...............................  Sverige:  ...............................  

Det forente kongerike: .......... »   
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33. I tillegg 5 til vedlegg I til direktiv 2003/97/EF innsettes følgende i nr. 1.1 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

34. I vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt 1 nr. 1 innsettes følgende i listen etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

b) I nr. 1.1 i tillegget innsettes følgende i listen etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

35. I vedlegg VI til direktiv 2009/57/EF innsettes følgende i listen under første strekpunkt etter posten for Irland: 

«25. for Kroatia.» 

36. I vedlegg I til direktiv 2009/64/EF innsettes følgende i listen med identifikasjonsnumre i nr. 5.2 etter posten for 

Irland: 

«25 for Kroatia» 

37. I vedlegg VI til direktiv 2009/75/EF innsettes følgende i listen under første strekpunkt etter posten for Irland: 

«25. for Kroatia.» 

38. I direktiv 2009/144/EF gjøres følgende endringer: 

a) I vedlegg III A innsettes følgende i fotnote I til nr. 5.4.1 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

b) I tillegg 4 til vedlegg IV innsettes følgende i første strekpunkt etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia» 

c) I vedlegg V innsettes følgende i listen med identifikasjonsnumre i nr. 2.1.3 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia»  
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DEL B 

FOTTØY 

I vedlegg I til direktiv 94/11/EF gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRGornjište,» 

ii) I bokstav b) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRPodstava i uložna tabanica,» 

iii) I bokstav c) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRPotplat (donjište),» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) i) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRKoža,» 

ii) I bokstav a) ii) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRKoža korigiranog lica,» 

iii) I bokstav b) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HRTekstil,» 

iv) I bokstav c) tilføyes følgende til listen under «Tekstangivelse»: 

«HR Drugi materijali.» 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/16/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området offentlige innkjøp som følge av Republikken 

Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det som på grunn av tiltredelsen må 

foretas tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

3) Direktiv 2004/17/EF(1), 2004/18/EF(2) og 

2009/81/EF(3) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF endres som 

angitt i vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 184, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) Europapaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 

om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter 

innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT 

L 134 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 

om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige 

bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting (EUT L 134 av 30.4.2004, 

s. 114). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om 

samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggs-

kontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76). 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

2018/EØS/27/12 
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VEDLEGG 

1.  I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer: 

a) Følgende innsettes i vedlegg I etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører oppføring (levering) 

eller drift av faste nett som skal yte tjenester til offentligheten i sammenheng med produksjon, overføring og 

distribusjon av gass og termisk energi og forsyning av gass eller termisk energi til faste nett, for eksempel de 

foretak som driver virksomhet innenfor nevnte aktiviteter på grunnlag av tillatelsen til å utføre virksomhet 

innenfor energisektoren i samsvar med energiloven (nasjonalt kunngjøringsblad 120/12).» 

b) Følgende innsettes i vedlegg II etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører oppføring (levering) 

eller drift av faste nett som skal yte tjenester til offentligheten i sammenheng med produksjon, overføring og 

distribusjon av elektrisitet og forsyning av elektrisitet til faste nett, for eksempel de foretak som driver 

virksomhet innenfor nevnte aktiviteter på grunnlag av tillatelsen til å utføre virksomhet innenfor energisektoren 

i samsvar med energiloven (nasjonalt kunngjøringsblad 120/12).» 

c) Følgende innsettes i vedlegg III etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører oppføring (levering) 

eller drift av faste nett som skal yte tjenester til offentligheten i sammenheng med produksjon, overføring og 

distribusjon av drikkevann og forsyning av drikkevann til faste nett, for eksempel de foretak som er opprettet 

av lokale myndigheter og som fungerer som offentlige leverandører av vannforsynings- eller drenerings-

tjenester i samsvar med vannloven (nasjonalt kunngjøringsblad 153/09 og 130/11).» 

d) Følgende innsettes i vedlegg IV etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører levering eller drift av 

de nett som yter tjenester til offentligheten på området jernbanetransport.» 

e) Følgende innsettes i vedlegg V etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører levering eller drift av 

de nett som yter tjenester til offentligheten på området bytransport med jernbane, automatiserte systemer, 

sporvei, buss, trolleybuss og taubane, for eksempel de foretak som driver virksomhet innenfor nevnte 

aktiviteter som en offentlig tjeneste i samsvar med forsyningsloven (offisielt kunngjøringsblad 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).»  
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f) Følgende innsettes i vedlegg VI etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører levering av 

posttjenester og andre tjenester som ikke omfatter posttjenester i henhold til lovens artikkel 112 nr. 4.» 

g) Følgende innsettes i vedlegg VII etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører virksomhet relatert 

til utnytting av et geografisk område med tanke på leting etter og utvinning av olje og gass, for eksempel  

de foretak som driver slik virksomhet i samsvar med loven om gruvedrift (offisielt kunngjøringsblad 75/09  

og 49/11).» 

h) Følgende innsettes i vedlegg VIII etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører virksomhet relatert 

til utnytting av et geografisk område med tanke på leting etter og utvinning av kull og annet fast brensel, for 

eksempel de foretak som driver slik virksomhet i samsvar med loven om gruvedrift (offisielt kunngjøringsblad 

75/09 og 49/11).» 

i)  Følgende innsettes i vedlegg IX etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører virksomhet relatert 

til utnytting av et geografisk område med tanke på å gjøre sjøhavner, elvehavner og andre transportterminaler 

tilgjengelige for operatører innen sjø- og elvetransport, for eksempel de foretak som driver slik virksomhet  

i samsvar med loven om maritime områder og havner (offisielt kunngjøringsblad 158/03, 100/04, 141/06  

og 38/09).» 

j)  Følgende innsettes i vedlegg X etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven om offentlige 

innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11) som, i samsvar med særskilte regler, utfører virksomhet relatert 

til utnytting av et geografisk område med tanke på å gjøre lufthavner og andre terminalfasiliteter tilgjengelige 

for operatører innen lufttransport, for eksempel de foretak som driver slik virksomhet i samsvar med loven om 

lufthavner (offisielt kunngjøringsblad 19/98 og 14/11).» 

2.  I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer: 

a) Følgende innsettes i vedlegg III etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

 Oppdragsgivere nevnt i artikkel 5, nr. 1 punkt 3 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loven 

om offentlige innkjøp, offisielt kunngjøringsblad nr. 90/11), dvs. juridiske personer som er opprettet særskilt 

med henblikk på å imøtekomme de av allmennhetens behov som ikke er av industriell eller kommersiell art og 

som oppfyller ett av følgende krav:  
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—  mer enn 50 % av finansieringen kommer fra statsbudsjettet eller fra budsjettet til lokale eller regionale 

myndigheter eller fra budsjettet til andre rettssubjekter eller 

—  de er underlagt tilsyn fra statlige organer, lokale og regionale myndigheter eller andre rettssubjekter eller 

—  de har et kontrollorgan eller et administrasjons- eller ledelsesorgan, der mer enn halvparten av medle-

mmene er utnevnt av de statlige organer, de lokale eller regionale myndigheter eller andre rettssubjekter. 

For eksempel: 

—  Byrået Alan d.o.o., 

—  APIS IT d.o.o. — byrået for informasjonssystemer og informasjonsteknologistøtte, 

—  Kroatias nasjonale folkedansensemble «Lado», 

—  Autocesta Rijeka — Zagreb d.d. (motorveien Rijeka — Zagreb), 

—  CARnet (Kroatias nett for akademi og forskning), 

—  Hjelpe- og pleiesentre, 

—  Trygdesentre, 

—  Omsorgsboliger, 

—  Helsesentre, 

—  Statsarkiver, 

—  Statens institutt for naturvern, 

—  Fond for finansiering av nedleggelse av Krško atomkraftverk og sluttbehandling av radioaktivt avfall og 

brukt kjernebrensel, 

—  Fond for kompensasjon for beslaglagt eiendom, 

—  Fond for gjenoppbygging og utvikling av Vukovar, 

—  Fond for profesjonell attføring og sysselsetting av mennesker med funksjonshemming, 

—  Fond for miljøvern og energieffektivitet, 

—  Kroatias akademi for vitenskap og kunst, 

—  Den kroatiske bank for gjenoppbygging og utvikling, 

—  Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.), 

—  Hrvatska lutrija d.o.o. (det kroatiske lotteri), 

—  Kroatias stiftelse for kulturarv, 

—  Kroatias landbrukskontor, 

—  Kroatias radio og tv, 

—  Kroatias forbund for teknologisk kultur,  
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—  Hrvatske autoceste d.o.o. (Kroatias aksjeselskap for motorveier), 

—  Hrvatske ceste d.o.o. (Kroatias aksjeselskap for veier), 

—  Hrvatske šume d.o.o. (Kroatias skoger), 

—  Hrvatske vode (Kroatias selskap for vannforvaltning), 

—  Kroatias audiovisuelle senter, 

—  Kroatias senter for hesteavl — statens stutterier i Đakovo og Lipik, 

—  Kroatias senter for landbruk, næringsmidler og distriktsspørsmål, 

—  Kroatias senter for minerydding, 

—  Kroatias minne- og dokumentasjonssenter for borgerkrigen, 

—  Kroatias olympiske komité, 

—  Kroatias operatør på energimarkedet, 

—  Kroatias paraolympiske komité, 

—  Kroatias skipsregister, 

—  Kroatias institutt for restaurering, 

—  Kroatias idrettsforbund for døve, 

—  Kroatias institutt for akuttmedisin, 

—  Kroatias nasjonale institutt for folkehelse, 

—  Kroatias institutt for mental helse, 

—  Kroatias institutt for personforsikring, 

—  Kroatias standardiseringsinstitutt, 

—  Kroatias institutt for telemedisin, 

—  Kroatias institutt for toksikologi og anti-doping, 

—  Kroatias nasjonale institutt for transfusjonsmedisin, 

—  Kroatias arbeidsformidling, 

—  Kroatias institutt for helsevern og sikkerhet på arbeidsplassen, 

—  Kroatias institutt for helseforsikring, 

—  Kroatias institutt for helseforsikring på arbeidsplassen, 

—  Jadrolinija (skipsrederi), 

—  Kroatias olympiske senter (offentlig institusjon), 

—  Offentlige institusjoner for høyere utdanning,  
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—  Offentlige institusjoner for nasjonalparker, 

—  Offentlige institusjoner for naturparker, 

—  Offentlige vitenskapsinstitutter, 

—  Teatre, museer, gallerier, biblioteker og andre institusjoner på området kultur som er opprettet av 

Republikken Kroatia eller lokale og regionale myndigheter, 

—  Straffeanstalter, 

—  Kliniske sykehus, 

—  Kliniske sykehussentre, 

—  Klinikker, 

—  Miroslav Krleža-instituttet for leksikografi, 

—  Havnemyndigheter, 

—  Sanatorier, 

—  Apoteker grunnlagt av regionale myndigheter, 

—  Matica hrvatska (Matrix Croatia), 

—  Internasjonalt senter for undervannsarkeologi, 

—  Nasjonal- og universitetsbibliotek, 

—  Nasjonal stiftelse for fremme av elevers og studenters levestandard, 

—  Nasjonal stiftelse for utvikling av det sivile samfunn, 

—  Nasjonal stiftelse for vitenskap, høyere utdanning og teknologisk utvikling i Republikken Kroatia, 

—  Nasjonalt senter for ekstern evaluering av utdanning, 

—  Nasjonalt råd for høyere utdanning, 

—  Nasjonalt råd for vitenskap, 

—  Offisielt kunngjøringsblad (Narodne novine d.d.), 

—  Utdannings-/kriminalomsorgsinstitusjoner, 

—  Utdanningsinstitusjoner grunnlagt av Republikken Kroatia eller lokale og regionale myndigheter, 

—  Sykehus, 

—  Plovput d.o.o. (statseid selskap med ansvar for navigasjonssikkerhet), 

—  Poliklinikker, 

—  Spesialsykehus, 

—  Sentralt register over forsikrede personer, 

—  Universitetsdatasentral,  
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—  Idrettsforeninger, 

—  Idrettsforbund, 

—  Institutter for akutt medisinsk behandling, 

—  Institusjoner for pallativ behandling, 

—  Helseinstitusjoner, 

—  Stiftelsen for politisolidaritet, 

—  Fengsler, 

—  Instituttet for gjenoppbygging av Dubrovnik, 

—  Instituttet for frø og spirer, 

—  Offentlige helseinstitutter, 

—  Luftfartteknisk senter (Zrakoplovno — tehnički centar d.d.), 

—  Forvaltning av landeveier,» 

b) Følgende innsettes i vedlegg IV etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 

1) Republikken Kroatias statlige organer: 

—  Det kroatiske parlament, 

—  Republikken Kroatias president, 

—  Kabinettet til Republikken Kroatias president, 

—  Kabinettet til Republikken Kroatias president etter mandatets utløp, 

—  Republikken Kroatias regjering, 

—  Kabinettet til Republikken Kroatias regjering, 

—  Departementer, 

—  Statlige kontorer, 

—  Statlige forvaltningsorganisasjoner, 

—  Forvaltningskontorer for fylkene, 

—  Republikken Kroatias forfatningsdomstol, 

—  Republikken Kroatias høyesterett, 

—  Domstoler, 

—  Statens rettslige råd, 

—  Statsadvokatens kontor, 

—  Statenes påtalemyndighet, 

—  Ombudsmannens kontor, 

—  Statens kommisjon for overvåking av framgangsmåter ved offentlige innkjøp, 

—  Kroatias nasjonalbank, 

—  Statsrevisjonen.  
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2)  Statlige byråer og kontorer:  

—  Kroatias byrå for sivil luftfart 

—  Byrået for elektroniske medier 

—  Byrået for granskning av flyhavarier og -hendelser, 

—  Byrået for samarbeid mellom offentlig og privat sektor, 

—  Byrået for kvalitet og akkreditering i forbindelse med helsetjenester, 

—  Byrået for medisinske produkter og medisinsk utstyr, 

—  Byrået for mobilitet og EU-programmer, 

—  Byrået for kyst- og sjøtrafikk, 

—  Byrået for gjenoppbygging av Tvrđa-fortet i Osijek, 

—  Byrået for utdanning og opplæring av undervisere, 

—  Byrået for trykkutstyr, 

—  Byrået for sikring av arbeidstakeres krav ved arbeidsgivers konkurs, 

—  Byrået for utbetalinger til landbruk, fiskerier og distriktsutbygging, 

—  Byrået for landbruksarealer, 

—  Byrået for transaksjoner og mekling i forbindelse med fast eiendom, 

—  Byrået for områder med eksplosjonsfare, 

—  Byrået for regional utvikling innen Republikken Kroatia, 

—  Tilsynsorganet for jernbanemarkedet, 

—  Byrået for revisjon av EU-programmenes implementeringssystem, 

—  Byrået for sikker jernbanetransport, 

—  Byrået for yrkesrettet utdanning og voksenopplæring, 

—  Byrået for forvaltning av statlig eiendom, 

—  Byrået for innlands vannveier, 

—  Kroatias miljøbyrå, 

—  Byrået for personvern, 

—  Kroatias konkurransebyrå, 

—  Byrået for vitenskap og høyere utdanning, 
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—  Det statlige byrå for innskuddsgaranti og omstrukturering av banker, 

—  Finansbyrået, 

—  Kroatias næringsmiddelbyrå, 

—  Kroatias byrå for små foretak, 

—  Kroatias byrå for tilsyn med finansielle tjenester, 

—  Kroatias byrå for obligatoriske oljelagre, 

—  Kroatias byrå for post og elektronisk kommunikasjon, 

—  Kroatias akkrediteringsbyrå, 

—  Kroatias energireguleringsbyrå, 

—  Kroatias nyhetsbyrå, 

—  Kroatias landbruksbyrå, 

—  Sentralbyrået for finansiering og tildeling av kontrakter.» 

c) Følgende innsettes i vedlegg IX A etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

d) Følgende innsettes i vedlegg IX B etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

e) Følgende innsettes i vedlegg IX C etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

3.  I vedlegg VII til direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer: 

a) I del A innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«— i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

b) I del B innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

c) I del C innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» eller «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»» 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/17/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

3) Direktiv 92/43/EØF(1), 2001/81/EF(2) og 

2009/147/EF(3) bør derfor endres — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 193, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 

ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF av 23. oktober 

2001 om nasjonale utslippstak for visse luftforurensende stoffer 

(EFT  

L 309 av 27.11.2001, s. 22). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av  

30. november 2009 om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 av 

26.1.2010, s. 7). 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 92/43/EØF, 2001/81/EF og 2009/147/EF endres som 

angitt i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias tiltredelse 

til Unionen vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som  

er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal 

umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestem-

melsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

2018/EØS/27/13 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

KONTROLL MED INDUSTRIFORURENSNING OG RISIKOHÅNDTERING 

I direktiv 2001/81/EF gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

NASJONALE UTSLIPPSTAK FOR SO2, NOx, VOC OG NH3, SOM SKAL NÅS INNEN 2010(1) 

Stat 
SO2 

(kilotonn) 

NOx 

(kilotonn) 

VOC 

(kilotonn) 

NH3 

(kilotonn) 

Belgia 99 176 139 74 

Bulgaria(2) 836 247 175 108 

Den tsjekkiske 

republikk 

265 286 220 80 

Danmark 55 127 85 69 

Tyskland 520 1051 995 550 

Estland 100 60 49 29 

Irland 42 65 55 116 

Hellas 523 344 261 73 

Spania 746 847 662 353 

Frankrike 375 810 1050 780 

Kroatia(3) 70 87 90 30 

Italia 475 990 1159 419 

Kypros 39 23 14 9 

Latvia 101 61 136 44 

Litauen 145 110 92 84 

Luxembourg 4 11 9 7 

Ungarn 500 198 137 90 

Malta 9 8 12 3 

Nederland 50 260 185 128 

Østerrike 39 103 159 66 

Polen 1397 879 800 468 

Portugal 160 250 180 90 

Romania(2) 918 437 523 210 
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Stat 
SO2 

(kilotonn) 

NOx 

(kilotonn) 

VOC 

(kilotonn) 

NH3 

(kilotonn) 

Slovenia 27 45 40 20 

Slovakia 110 130 140 39 

Finland 110 170 130 31 

Sverige 67 148 241 57 

Det forente kongerike 585 1167 1200 297 

EU 28 8367 9090 8938 4324 

(1) Disse nasjonale utslippstakene er utarbeidet for i hovedsak å nå de foreløpige miljømålene fastsatt i artikkel 5. Det forventes at 

dersom disse målene oppfylles, vil det føre til en så stor reduksjon i eutrofieringen av jordbunnen at de områdene i Fellesskapet 

der avsetningene av nitrogen i gjødsel overstiger de kritiske belastningene, vil bli redusert med ca. 30 % sammenlignet med 

situasjonen i 1990. 

(2) Disse nasjonale utslippstakene er midlertidige og berører ikke den revisjon som i samsvar med artikkel 10 i dette direktiv skal 

fullføres i 2008. 

(3) De nasjonale utslippstakene for Kroatia skal være oppnådd innen datoen for tiltredelse i Unionen.» 

(4) Disse nasjonale utslippstakene er midlertidige og berører ikke den revisjon som i samsvar med artikkel 10 i dette direktiv skal 

fullføres i 2008.» 

2)  I vedlegg II skal ny tabell lyde: 

 
«SO2 

(kilotonn) 

NOx 

(kilotonn) 

VOC 

(kilotonn) 

EU 28(1) 7902 8267 7675» 

(1) Disse utslippstakene er midlertidige og berører ikke den revisjon som i samsvar med artikkel 10 i dette direktiv 

skal fullføres i 2008. 

DEL B 

NATURVERN 

1)  I direktiv 92/43/EØF gjøres følgende endringer: 

a) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

HABITATTYPER AV FELLESSKAPSINTERESSE SOM DET I VERNEØYEMED MÅ UTPEKES 

SÆRLIGE VERNEOMRÅDER FOR 

Tolkning 

Retningslinjer for tolkning av habitattyper er angitt i Interpretation Manual of European Union Habitats som 

godkjent av komiteen nedsatt i henhold til artikkel 20 («habitatkomiteen») og offentliggjort av 

Europakommisjonen(+). 

Koden tilsvarer NATURA 2000-koden. 

Tegnet «*» angir prioriterte habitattyper. 

1. KYSTHABITATER OG SALTPÅVIRKEDE HABITATER 

11. Sjøvanns- og tidevannsområder 

1110 Sandbanker som har et permanent grunt dekke av sjøvann 

1120 * Posidonia-forekomster (Posidonion oceanicae) 

1130 Elvemunninger 

  

(+) Interpretation Manual of European Union Habitats, versjon EUR 15/2, vedtatt av habitatkomiteen  

4. oktober 1999 og Amendments to the “Interpretation Manual of European Union Habitats” with a view to EU 

enlargement (Hab. 01/11b-rev. 1), vedtatt av habitatkomiteen 24. april 2002 etter skriftlig samråd, 

Europakommisjonen, Generaldirektoratet for miljø, 



Nr. 27/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

1140 Mudder- eller sandbanker som ikke dekkes av sjøvann ved fjære sjø 

1150 * Laguner 

1160 Store grunne viker og bukter 

1170 Rev 

1180 Undersjøiske strukturer forårsaket av utsivende gasser 

12. Strandberg, grus- og rullesteinstrender 

1210 Ettårig driftvollvegetasjon 

1220 Flerårig vegetasjon på rullesteinbredder 

1230 Strandbergvegetasjon langs de atlantiske og baltiske kystene 

1240 Strandbergvegetasjon langs middelhavskystene med endemisk Limonium spp. 

1250 Strandbergvegetasjon langs de makaronesiske kystene med disse kystenes endemiske flora 

13. Atlantisk og kontinental strandsump- og strandengvegetasjon 

1310 Salicornia og andre ettårige planter i mudder- og sandområder 

1320 Enger av Spartina (Spartinion maritimae) 

1330 Atlantiske strandenger (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1340 * Strandenger i innlandet 

14. Mediterran og termoatlantisk strandsump- og strandengvegetasjon 

1410 Mediterrane strandenger (Juncetalia maritimi) 

1420 Mediterrane og termoatlantiske halofile kratt (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Halo-nitrofile kratt (Pegano-Salsoletea) 

15. Salt- og gipsstepper i innlandet 

1510 * Mediterrane saltstepper (Limonietalia) 

1520 * Iberisk gipsvegetasjon (Gypsophiletalia) 

1530 * Pannoniske saltstepper og strandsumper 

16. Boreale øygrupper, kyster og områder med hevet havbunn i Østersjøen 

1610 Moreneøyer i Østersjøen med sand-, klippe- og steinstrandvegetasjon og sublittoral vegetasjon 

1620 Boreale skjær og holmer i Østersjøen 

1630 * Boreale strandenger i Østersjøen 

1640 Boreale sandstrender med flerårig vegetasjon i Østersjøen 

1650 Boreale smale viker i Østersjøen 

2.  SANDDYNER LANGS KYSTEN OG I INNLANDET 

21. Sanddyner langs kystene av Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen 

2110 Embryoniske flygesanddyner 

2120 Flygesanddyner langs kystlinjen med Ammophila arenaria («hvite sanddyner») 

2130 * Faste sanddyner med urteaktig vegetasjon («grå sanddyner»)  
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2140 * Avkalkede faste sanddyner med Empetrum nigrum 

2150 * Atlantiske avkalkede faste sanddyner (Calluno-Ulicetea) 

2160 Sanddyner med Hippophaë rhamnoides 

2170 Sanddyner med Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2180 Skogkledde sanddyner i atlantisk, kontinental og boreal region 

2190 Fuktige sanddynefordypninger 

21A0 Machairs (* i Irland) 

22. Sanddyner langs middelhavskysten 

2210 Faste sandstranddyner med Crucianellion maritimae 

2220 Sanddyner med Euphorbia terracina 

2230 Sanddyneenger med Malcolmietalia 

2240 Sanddyneenger med Brachypodietalia og ettårige planter 

2250 * Stranddyner med Juniperus spp. 

2260 Sanddyner med sklerofyllkratt (Cisto-Lavenduletalia) 

2270 * Skogkledde sanddyner med Pinus pinea og/eller Pinus pinaster 

23. Gamle og avkalkede innlandssanddyner 

2310 Tørre sandheier med Calluna og Genista 

2320 Tørre sandheier med Calluna og Empetrum nigrum 

2330 Åpne enger med Corynephorus og Agrostis på innlandssanddyner 

2340 * Pannoniske innlandssanddyner 

3. FERSKVANNSHABITATER 

31. Stillestående vann 

3110 Oligotrofe vannområder med svært lavt mineralinnhold på sandsletter (Littorelletalia uniflorae) 

3120 Oligotrofe vannområder med svært lavt mineralinnhold på sandsletter i det vestlige middelhavsområdet, 

med Isoetes spp. 

3130 Oligotrofe til mesotrofe stillestående vannområder med vegetasjon av Littorelletea uniflorae og/eller 

Isoëto-Nanojuncetea 

3140 Kalkrike oligo-mesotrofe vannområder med bunnvegetasjon av Chara spp. 

3150 Naturlige eutrofe innsjøer med vegetasjon av typen Magnopotamion eller Hydrocharition 

3160 Naturlig dystrofe innsjøer og dammer 

3170 * Midlertidige dammer i middelhavsområdet 

3180 * Turloughs 

3190 Innsjøer av gipskarst 

31A0 * Lotusvegetasjon i varme kilder i Transilvania 

32. Rennende vann — vassdragsstrekninger med naturlig eller delvis naturlig dynamikk (små, 

mellomstore og store leier), der vannkvaliteten ikke viser noen vesentlig forringelse 

3210 Fennoskandiske naturlige elver 

3220 Alpine elver med urteaktig vegetasjon langs breddene 

3230 Alpine elver med treaktig vegetasjon av Myricaria germanica  
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3240 Alpine elver med treaktig vegetasjon av Salix elaeagnos 

3250 Elver i middelhavsområdet med konstant vannføring og med vegetasjon av Glaucium flavum 

3260 Vassdrag i lavlands- til fjellområder med vegetasjon av Ranunculion fluitantis og Callitricho-

Batrachion 

3270 Elver med mudderbredder med vegetasjon av Chenopodion rubri p.p. og Bidention p.p. 

3280 Elver i middelhavsområdet med konstant vannføring og med arter av Paspalo-Agrostidion og hengende 

vegetasjon av Salix and Populus alba 

3290 Elver i middelhavsområdet med periodisk vannføring og med vegetasjon av Paspalo-Agrostidion 

32A0 Tuffkaskader av karstelver i De dianariske alper 

4.  TEMPERERTE HEIER OG KRATT 

4010 Nordatlantiske våte heier med Erica tetralix 

4020 * Tempererte våte heier med Erica ciliaris and Erica tetralix 

4030 Europeiske tørre heier 

4040 * Tørre atlantiske kystheier med Erica vagans 

4050 * Endemiske makaronesiske heier 

4060 Alpine og boreale heier 

4070 * Kratt med Pinus mugo og Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

4080 Kratt med subarktisk Salix spp. 

4090 Endemiske høytliggende heier med gulltorn i middelhavsområdet 

40A0 * Subkontinentale peri-pannoniske kratt 

40B0 Kratt av Potentilla fruticosa i Rodope-fjellene 

40C0 * Ponto-samarisk løvfellende kratt 

5.  SKLEROFYLLKRATT (MATORRAL) 

51. Submediterrane og tempererte krattforekomster 

5110 Stabile tørke- og varmetålende forekomster av Buxus sempervirens på kalkholdige fjellskråninger 

(Berberidion p.p.) 

5120 Forekomster av Genista purgans i fjellene 

5130 Forekomster av Juniperus communis på kalkholdige heier eller enger 

5140 * Forekomster av Cistus palhinhae på heier ved sjøen 

52. Mediterrant treaktig matorral 

5210 Treaktig matorral med Juniperus spp. 

5220 * Treaktig matorral med Zyziphus 

5230 * Treaktig matorral med Laurus nobilis 

53. Termomediterrane og steppelignende krattforekomster 

5310 Kratt av Laurus nobilis 

5320 Forekomster av lavtvoksende Euphorbia nær klipper 

5330 Termomediterrane og ørkenlignende krattforekomster  
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54. Frygana 

5410 Forekomster av frygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae) på klippetopper i det vestlige 

middelhavsområdet 

5420 Frygana av typen Sarcopoterium spinosum 

5430 Endemisk frygana av typen Euphorbio-Verbascion 

6.  NATURLIGE OG DELVIS NATURLIGE ENGVEGETASJONSOMRÅDER 

61. Naturlig engvegetasjon 

6110 * Kalkholdige karstenger med Alysso-Sedion albi 

6120 * Tørre enger på kalkholdig sand 

6130 Galmei-enger med Violetalia calaminariae 

6140 Kiselholdige pyreneiske enger med Festuca eskia 

6150 Kiselholdige alpine og boreale enger 

6160 Kiselholdige iberiske høytliggende enger med Festuca indigesta 

6170 Alpine og subalpine kalkholdige enger 

6180 Makaronesiske mesofile enger 

6190 Pannoniske gressenger med klippegrunn (Stipo-Festucetalia pallentis) 

62. Delvis naturlig tørr engvegetasjon og facies med krattforekomster 

6210 Delvis naturlig tørr engvegetasjon og facies med krattforekomster på kalksteingrunn (Festuco-

Brometalia) (* viktige orkidéforekomster) 

6220 * Halvsteppestrekninger med gress og ettårige vekster av Thero-Brachypodietea 

6230 * Nardus-enger med tallrike arter på kiselholdig grunn i fjellområder (og områder nedenfor fjellene i det 

kontinentale Europa) 

6240 * Subpannoniske steppelignende enger 

6250 * Pannonisk løss med steppelignende enger 

6260 * Pannoniske sandstepper 

6270 * Fennoskandiske artsrik halvtørr engvegetasjon i lavlandet 

6280 * Nordisk alvar og prekambriske kalkholdige flate klipper 

62A0 Tørt gressland i østlig submediterrant område (Scorzoneratalia villosae) 

62B0 * Enger med serpentinlignende vegetasjon på Kypros 

62C0 * Ponto-sarmatiske stepper 

62D0 Oro-moesiske enger på sur jordbunn 

63. Sklerofylle skoger med gressganger (dehesas) 

6310 Dehesas med eviggrønn Quercus spp. 

64. Delvis naturlige fuktige enger med høy vegetasjon 

6410 Molinia-enger på kalk-, torv- eller leirgrunn (Molinion caeruleae) 

6420 Mediterrane enger med høyt gress og siv av Molinio-Holoschoenion 

6430 Enger med høye urter på fuktig jordbunn i høytliggende og alpine områder  
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6440 Elvesletter med Cnidion dubii som er utsatt for oversvømmelser 

6450 Nordlige boreale elvesletter 

6460 Enger av torvgress i Troodos 

65. Mesofile enger 

6510 Slåttenger i lavlandsområder (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Slåttenger i fjellene 

6530 * Fennoskandiske skogkledde enger 

6540 Submediterrane gressmarker med Molinio-Hordeion secalini 

7.  HØY- OG RIKMYRER 

71. Torvmyrer 

7110 * Aktive høymyrer 

7120 Nedbrutte høymyrer fremdeles i stand til naturlig foryngelse 

7130 Terrengdekkende myrer (* bare aktive) 

7140 Intermediær myrvegetasjon og løsbunnmyrer 

7150 Fordypninger på torvgrunn av Rhynchosporion 

7160 Fennoskandiske mineralrike kilder og oppkommer 

72. Rikmyrer 

7210 * Rikmyrer med Cladium mariscus og arter av Caricion davallianae 

7220 * Forsteinede kilder med tufforekomster (Cratoneurion) 

7230 Alkaliske rikmyrer 

7240 * Alpine pionerforekomster av Caricion bicoloris-atrofuscae 

73. Boreale myrer 

7310 * Aapa-myrer 

7320 * Palsa-myrer 

8.  KLIPPER OG GROTTER 

81. Urer 

8110 Kiseholdige urer i fjellområder opp til snøgrensen (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani) 

8120 Kalkholdige urer og kalkskifer-urer i fjellområder og alpine områder (Thlaspietea rotundifolii) 

8130 Soleksponerte urer i det vestlige middelhavsområdet 

8140 Urer i det østlige middelhavsområdet 

8150 Mellomeuropeiske kiselholdige urer i høylandet 

8160 * Mellomeuropeiske kalkholdige urer i høylands- og fjellområder 

82. Vegetasjon av fugeplanter på fjellskråninger 

8210 Vegetasjon av fugeplanter på kalkholdige fjellskråninger  
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8220 Vegetasjon av fugeplanter på kiselholdige fjellskråninger 

8230 Kiselholdige klipper med pionervegetasjon av Sedo-Scleranthion eller Sedo albi-Veronicion dillenii 

8240 * Kalksteinsoverflater 

83. Andre klippehabitater 

8310 Grotter som ikke er åpne for publikum 

8320 Lavamarker og naturlige huler 

8330 Havgrotter helt eller delvis under vann 

8340 Permanente breer 

9.  SKOGER 

(Delvis) naturlig skogvegetasjon som består av arter naturlig hjemmehørende i området som danner 

skoger med høye trær med typisk undervegetasjon, og som oppfyller følgende kriterier: sjeldne eller 

gjenværende, og/eller med forekomster av arter av fellesskapsinteresse 

90. Skoger i det tempererte Europa 

9010 * Vestlig taiga 

9020 * Fennoskandiske hemiboreale naturlige gamle løvskoger (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus eller Ulmus) 

som er rike på epifytter 

9030 * Naturlige primærskoger på hevet havbunn 

9040 Nordiske subalpine/subarktiske skoger med Betula pubescens ssp. czerepanovii 

9050 Fennoskandiske urterike skoger med Picea abies 

9060 Barskoger på eller ved morener som er avleiret av smeltevann fra breer 

9070 Fennoskandisk skogkledd beiteland 

9080 * Fennoskandisk løvfellende sumpskoger 

91. Skoger i det tempererte Europa 

9110 Bøkeskoger med Luzulo-Fagetum 

9120 Atlantiske bøkeskoger på sur jordbunn, med busklag av Ilex og til tider Taxus (Quercion robori-

petraeae eller Ilici-Fagenion) 

9130 Bøkeskoger med Asperulo-Fagetum 

9140 Mellomeuropeiske subalpine bøkeskoger med Acer og Rumex arifolius 

9150 Mellomeuropeiske kalkholdige bøkeskoger med Cephalanthero-Fagion 

9160 Subatlantiske og mellomeuropeiske eike- eller agnbøkeskoger med Carpinion betuli 

9170 Eike- og agnbøkeskoger med Galio-Carpinetum 

9180 * Skoger med Tilio-Acerion i skråninger, urer og kløfter 

9190 Gamle eikeskoger med Quercus robur på sur jordbunn på sandsletter 

91A0 Gamle vintereikeskoger med Ilex og Blechnum på de britiske øyer 

91B0 Skoger av termofil Fraxinus angustifolia  
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91C0 * Kaledonske skoger 

91D0 * Skogkledde torvmyrer 

91E0 * Alluviale skoger med Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

91F0 Blandingsskoger med Quercus robur, Ulmus laevis og Ulmus minor, Fraxinus excelsior eller Fraxinus 

angustifolia langs store elver (Ulmenion minoris) 

91G0 * Pannoniske skoger med Quercus petraea og Carpinus betulus 

91H0 * Pannoniske skoger med Quercus pubescens 

91I0 * Euro-sibirske steppeskoger med Quercus spp. 

91J0 * Skoger av Taxus baccata på de britiske øyer 

91K0 Illyriske skoger med Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

91L0 Illyriske eike- og agnbøkeskoger (Erythronio-Carpinion) 

91M0 Pannonisk-balkanske skoger med tyrkisk eik og vintereik 

91N0 * Pannoniske kratt på sanddyner i innlandet (Junipero-Populetum albae) 

91P0 Skoger med Holy Cross-gran (Abietetum polonicum) 

91Q0 Vestkarpatiske skoger med Pinus sylvestris på kalkholdig grunn 

91R0 Dinarisk-dolomittiske furuskoger (Genisto januensis-Pinetum) 

91S0 * Vestpontiske bøkeskoger 

91T0 Sentraleuropeiske furuskoger med lav 

91U0 Sarmatiske steppefuruskoger 

91V0 Dakiske bøkeskoger (Symphyto-Fagion) 

91W0 Moesiske bøkeskoger 

91X0 * Bøkeskoger i Dobrogea-området 

91Y0 Dakiske eike- og agnbøkeskoger 

91Z0 Moesiske sølvlindskoger 

91AA * Østlige hviteikeskoger 

91BA Moesiske sølvgranskoger 

91CA Furuskoger i Rodopidi- og Balkan-fjellene 

92. Løvskoger i middelhavsområdet 

9210 * Appenniniske bøkeskoger med Taxus og Ilex 

9220 * Appenniniske bøkeskoger med Abies alba og bøkeskoger med Abies nebrodensis 

9230 Galicisk-portugisiske eikeskoger med Quercus robur og Quercus pyrenaica 

9240 Iberiske skoger med Quercus faginea og Quercus canariensis 

9250 Skoger med Quercus trojana 

9260 Skoger med Castanea sativa  
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9270 Greske bøkeskoger med Abies borisii-regis 

9280 Skoger med Quercus frainetto 

9290 Sypresskoger (Acero-Cupression) 

92A0 Galleriskoger med Salix alba og Populus alba 

92B0 Breddforekomster av Rhododendron ponticum, Salix o.a. ved vassdrag med periodisk vannføring i 

middelhavsområdet 

92C0 Skoger med Platanus orientalis og Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

92D0 Sørlige breddforekomster og kratt (Nerio-Tamaricetea og Securinegion tinctoriae) 

93. Sklerofylle skoger i middelhavsområdet 

9310 Egeiske skoger med Quercus brachyphylla 

9320 Skoger med Olea og Ceratonia 

9330 Skoger med Quercus suber 

9340 Skoger med Quercus ilex og Quercus rotundifolia 

9350 Skoger med Quercus macrolepis 

9360 * Makaronesiske laurbærskoger (Laurus, Ocotea) 

9370 * Palmelunder med Phoenix 

9380 Skoger med Ilex aquifolium 

9390 * Kratt og lavtvoksende skogvegetasjon med Quercus alnifolia 

93A0 Skoger med Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) 

94. Barskoger i tempererte fjellområder 

9410 Skoger med Picea på sur jordbunn i fjellområder opp til alpint område (Vaccinio-Piceetea) 

9420 Alpine skoger med Larix decidua og/eller Pinus cembra 

9430 Subalpine og fjellvoksende skoger med Pinus uncinata (* på gips- eller kalkholdig grunn) 

95. Mediterrane og makaronesiske fjellbarskoger 

9510 * Sør-apenniniske skoger med Abies alba 

9520 Skoger med Abies pinsapo 

9530 * (Sub-) mediterrane furuskoger med endemisk svartfuru 

9540 Mediterrane furuskoger med endemisk mesogeisk furu 

9550 Endemiske furuskoger på Kanariøyene 

9560 * Endemiske skoger med Juniperus spp. 

9570 * Skoger med Tetraclinis articulata 

9580 * Mediterrane skoger med Taxus baccata 

9590 * Skoger med Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) 

95A0 Høytvoksende mediterrane furuskoger 
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b) Vedlegg II skal lyde: 

«VEDLEGG II 

DYRE- OG PLANTEARTER AV FELLESSKAPSINTERESSE SOM DET I VERNEØYEMED MÅ 

UTPEKES SÆRLIGE VERNEOMRÅDER FOR 

Tolkning 

a)  Vedlegg II utfyller vedlegg I slik at det kan opprettes et sammenhengende nett av særlige verneområder. 

b)  Artene som er oppført i dette vedlegg, angis 

— ved artens eller underartens navn, eller 

— ved gruppen av arter som tilhører en høyere takson eller en bestemt del av denne taksionomiske 

gruppen. 

 Forkortelsen «spp.» etter navnet på en familie eller slekt angir alle artene som tilhører denne familien 

eller slekten. 

c)  Symboler 

En asterisk (*) foran navnet på en art angir at dette er en prioritert art. 

De fleste artene som er oppført i dette vedlegg, er også oppført i vedlegg IV. Når en art er oppført i dette 

vedlegg, men ikke er oppført verken i vedlegg IV eller vedlegg V, er artens navn etterfulgt av symbolet (o). 

Når en art oppført i dette vedlegg også er oppført i vedlegg V, men ikke i vedlegg IV, er dens navn 

etterfulgt av symbolet (V). 

(a)  DYR 

VIRVELDYR 

PATTEDYR 

INSECTIVORA 

Talpidae 

Galemys pyrenaicus 

CHIROPTERA 

Rhinolophidae 

Rhinolophus blasii 

Rhinolophus euryale 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus mehelyi 

Vespertilionidae 

Barbastella barbastellus 

Miniopterus schreibersii 

Myotis bechsteinii 

Myotis blythii 

Myotis capaccinii 

Myotis dasycneme 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

Pteropodidae 

Rousettus aegyptiacus 

RODENTIA 

Gliridae 

Myomimus roachi 

Sciuridae 

* Marmota marmota latirostris 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus) 

Spermophilus citellus (Citellus citellus) 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) 

Castoridae 

Castor fiber (unntatt de estiske, latviske, litauiske, finske 

og svenske bestandene) 

Cricetidae 

Mesocricetus newtoni 

Microtidae 

Dinaromys bogdanovi 

Microtus cabrerae 

* Microtus oeconomus arenicola 

* Microtus oeconomus mehelyi 

Microtus tatricus 

Zapodidae 

Sicista subtilis  
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CARNIVORA 

Canidae 

* Alopex lagopus 

* Canis lupus (unntatt den estiske bestanden. Greske 

bestander: bare sør for 39. breddegrad. Spanske bestander: 

bare sør for Duero. Latviske, litauiske og finske bestander). 

Ursidae 

* Ursus arctos (unntatt de estiske, finske og svenske 

bestandene) 

Mustelidae 

* Gulo gulo 

Lutra lutra 

Mustela eversmanii 

* Mustela lutreola 

Vormela peregusna 

Felidae 

Lynx lynx (unntatt de estiske, latviske og finske 

bestandene) 

* Lynx pardinus 

Phocidae 

Halichoerus grypus (V) 

* Monachus monachus 

Phoca hispida bottnica (V) 

* Phoca hispida saimensis 

Phoca vitulina (V) 

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

* Cervus elaphus corsicanus 

Rangifer tarandus fennicus (o) 

Bovidae 

* Bison bonasus 

Capra aegagrus (naturlige bestander) 

* Capra pyrenaica pyrenaica 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturlige 

bestander — Korsika og Sardinia) 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra 

ornata) 

Rupicapra rupicapra balcanica 

* Rupicapra rupicapra tatrica 

CETACEA 

Phocoena phocoena 

Tursiops truncatus 

KRYPDYR 

CHELONIA (TESTUDINES) 

Testudinidae 

Testudo graeca 

Testudo hermanni 

Testudo marginata 

Cheloniidae 

* Caretta caretta 

* Chelonia mydas 

Emydidae 

Emys orbicularis 

Mauremys caspica 

Mauremys leprosa 

SAURIA 

Lacertidae 

Dinarolacerta mosorensis 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola) 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Gallotia galloti insulanagae 

* Gallotia simonyi 

Podarcis lilfordi 

Podarcis pityusensis 

Scincidae 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) 

Gekkonidae 

Phyllodactylus europaeus 

OPHIDIA (SERPENTES) 

Colubridae 

* Coluber cypriensis 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe situla 

* Natrix natrix cypriaca 

Viperidae 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 

Vipera ursinii (unntatt Vipera ursinii rakosiensis og Vipera 

ursinii macrops)  
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* Vipera ursinii macrops 

* Vipera ursinii rakosiensis 

AMFIBIER 

CAUDATA 

Salamandridae 

Chioglossa lusitanica 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani) 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) 

Salamandrina terdigitata 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) 

Triturus montandoni 

Triturus vulgaris ampelensis 

Proteidae 

* Proteus anguinus 

Plethodontidae 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii 

Hydromantes (Speleomantes) flavus 

Hydromantes (Speleomantes) genei 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis 

ANURA 

Discoglossidae 

* Alytes muletensis 

Bombina bombina 

Bombina variegata 

Discoglossus galganoi (herunder Discoglossus 

“jeanneae”) 

Discoglossus montalentii 

Discoglossus sardus 

Ranidae 

Rana latastei 

Pelobatidae 

* Pelobates fuscus insubricus 

FISKER 

PETROMYZONIFORMES 

Petromyzonidae 

Eudontomyzon spp. (o) 

Lampetra fluviatilis (V) (unntatt de finske og svenske 

bestandene) 

Lampetra planeri (o) (unntatt de estiske, finske og svenske 

bestandene) 

Lethenteron zanandreai (V) 

Petromyzon marinus (o) (untatt de svenske bestandene) 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae 

* Acipenser naccarii 

* Acipenser sturio 

CLUPEIFORMES 

Clupeidae 

Alosa spp. (V) 

SALMONIFORMES 

Salmonidae 

Hucho hucho (naturlige bestander) (V) 

Salmo macrostigma (o) 

Salmo marmoratus (o) 

Salmo salar (bare i ferskvann) (V) (unntatt de finske 

bestander) 

Salmothymus obtusirostris (o) 

Coregonidae 

* Coregonus oxyrhynchus (anadrome bestander i visse 

deler av Nordsjøen) 

Umbridae 

Umbra krameri (o) 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius) 

Aulopyge huegelii (o) 

Anaecypris hispanica 

Aspius aspius (V) (unntatt de finske bestander) 

Barbus comiza (V) 

Barbus meridionalis (V) 

Barbus plebejus (V) 

Chalcalburnus chalcoides (o) 

Chondrostoma genei (o) 

Chondrostoma knerii (o) 

Chondrostoma lusitanicum (o) 

Chondrostoma phoxinus (o) 

Chondrostoma polylepis (o) (herunder C. willkommi) 

Chondrostoma soetta (o) 

Chondrostoma toxostoma (o) 

Gobio albipinnatus (o)  
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Gobio kessleri (o) 

Gobio uranoscopus (o) 

Iberocypris palaciosi (o) 

* Ladigesocypris ghigii (o) 

Leuciscus lucumonis (o) 

Leuciscus souffia (o) 

Pelecus cultratus (V) 

Phoxinellus spp. (o) 

* Phoxinus percnurus 

Rhodeus sericeus amarus (o) 

Rutilus pigus (V) 

Rutilus rubilio (o) 

Rutilus arcasii (o) 

Rutilus macrolepidotus (o) 

Rutilus lemmingii (o) 

Rutilus frisii meidingeri (V) 

Rutilus alburnoides (o) 

Scardinius graecus (o) 

Squalius microlepis (o) 

Squalius svallize (o) 

Cobitidae 

Cobitis elongata (o) 

Cobitis taenia (o) (unntatt de finske bestander) 

Cobitis trichonica (o) 

Misgurnus fossilis (o) 

Sabanejewia aurata (o) 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata og Cobitis 

conspersa) 

SILURIFORMES 

Siluridae 

Silurus aristotelis (V) 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae 

Aphanius iberus (o) 

Aphanius fasciatus (o) 

* Valencia hispanica 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) 

PERCIFORMES 

Percidae 

Gymnocephalus baloni 

Gymnocephalus schraetzer (V) 

* Romanichthys valsanicola 

Zingel spp. ((o) unntatt Zingel asper og Zingel zingel (V)) 

Gobiidae 

Knipowitschia croatica (o) 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o) 

Padogobius nigricans (o) 

Pomatoschistus canestrini (o) 

SCORPAENIFORMES 

Cottidae 

Cottus gobio (o) (unntatt de finske bestander) 

Cottus petiti (o) 

VIRVELLØSE DYR 

LEDDYR 

CRUSTACEA 

Decapoda 

Austropotamobius pallipes (V) 

* Austropotamobius torrentium (V) 

Isopoda 

* Armadillidium ghardalamensis 

INSECTA 

Coleoptera 

Agathidium pulchellum (o) 

Bolbelasmus unicornis 

Boros schneideri (o) 

Buprestis splendens 

Carabus hampei 

Carabus hungaricus 

* Carabus menetriesi pacholei 

* Carabus olympiae 

Carabus variolosus 

Carabus zawadszkii 

Cerambyx cerdo 

Corticaria planula (o) 

Cucujus cinnaberinus 

Dorcadion fulvum cervae  
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Duvalius gebhardti 

Duvalius hungaricus 

Dytiscus latissimus 

Graphoderus bilineatus 

Leptodirus hochenwarti 

Limoniscus violaceus (o) 

Lucanus cervus (o) 

Macroplea pubipennis (o) 

Mesosa myops (o) 

Morimus funereus (o) 

* Osmoderma eremita 

Oxyporus mannerheimii (o) 

Pilemia tigrina 

* Phryganophilus ruficollis 

Probaticus subrugosus 

Propomacrus cypriacus 

* Pseudogaurotina excellens 

Pseudoseriscius cameroni 

Pytho kolwensis 

Rhysodes sulcatus (o) 

* Rosalia alpina 

Stephanopachys linearis (o) 

Stephanopachys substriatus (o) 

Xyletinus tremulicola (o) 

Hemiptera 

Aradus angularis (o) 

Lepidoptera 

Agriades glandon aquilo (o) 

Arytrura musculus 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o) 

Catopta thrips 

Chondrosoma fiduciarium 

Clossiana improba (o) 

Coenonympha oedippus 

Colias myrmidone 

Cucullia mixta 

Dioszeghyana schmidtii 

Erannis ankeraria 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia medusa polaris (o) 

Eriogaster catax 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o) 

Glyphipterix loricatella 

Gortyna borelii lunata 

Graellsia isabellae (V) 

Hesperia comma catena (o) 

Hypodryas maturna 

Leptidea morsei 

Lignyoptera fumidaria 

Lycaena dispar 

Lycaena helle 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanargia arge 

* Nymphalis vaualbum 

Papilio hospiton 

Phyllometra culminaria 

Plebicula golgus 

Polymixis rufocincta isolata 

Polyommatus eroides 

Proterebia afra dalmata 

Pseudophilotes bavius 

Xestia borealis (o) 

Xestia brunneopicta (o) 

* Xylomoia strix 

Mantodea 

Apteromantis aptera 

Odonata 

Coenagrion hylas (o) 

Coenagrion mercuriale (o) 

Coenagrion ornatum (o) 

Cordulegaster heros 

Cordulegaster trinacriae 

Gomphus graslinii 

Leucorrhinia pectoralis 

Lindenia tetraphylla 

Macromia splendens  
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Ophiogomphus cecilia 

Oxygastra curtisii 

Orthoptera 

Baetica ustulata 

Brachytrupes megacephalus 

Isophya costata 

Isophya harzi 

Isophya stysi 

Myrmecophilus baronii 

Odontopodisma rubripes 

Paracaloptenus caloptenoides 

Pholidoptera transsylvanica 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius 

ARACHNIDA 

Pseudoscorpiones 

Anthrenochernes stellae (o) 

BLØTDYR 

GASTROPODA 

Anisus vorticulus 

Caseolus calculus 

Caseolus commixta 

Caseolus sphaerula 

Chilostoma banaticum 

Discula leacockiana 

Discula tabellata 

Discus guerinianus 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Geomitra moniziana 

Gibbula nivosa 

* Helicopsis striata austriaca (o) 

Hygromia kovacsi 

Idiomela (Helix) subplicata 

Lampedusa imitatrix 

* Lampedusa melitensis 

Leiostyla abbreviata 

Leiostyla cassida 

Leiostyla corneocostata 

Leiostyla gibba 

Leiostyla lamellosa 

* Paladilhia hungarica 

Sadleriana pannonica 

Theodoxus transversalis 

Vertigo angustior (o) 

Vertigo genesii (o) 

Vertigo geyeri (o) 

Vertigo moulinsiana (o) 

BIVALVIA 

Unionoida 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) 

(V) 

Margaritifera margaritifera (V) 

Unio crassus 

Dreissenidae 

Congeria kusceri 

(b) PLANTER 

PTERIDOPHYTA 

ASPLENIACEAE 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 

Asplenium adulterinum Milde 

BLECHNACEAE 

Woodwardia radicans (L.) Sm. 

DICKSONIACEAE 

Culcita macrocarpa C. Presl 

DRYOPTERIDACEAE 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. 

Dryopteris fragans (L.) Schott 

HYMENOPHYLLACEAE 

Trichomanes speciosum Willd. 

ISOETACEAE 

Isoetes boryana Durieu 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not. 

MARSILEACEAE 

Marsilea batardae Launert  
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Marsilea quadrifolia L. 

Marsilea strigosa Willd. 

OPHIOGLOSSACEAE 

Botrychium simplex Hitchc. 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun 

GYMNOSPERMAE 

PINACEAE 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 

ANGIOSPERMAE 

ALISMATACEAE 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 

Luronium natans (L.) Raf. 

AMARYLLIDACEAE 

Leucojum nicaeense Ard. 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

Narcissus calcicola Mendonça 

Narcissus cyclamineus DC. 

Narcissus fernandesii G. Pedro 

Narcissus humilis (Cav.) Traub 

* Narcissus nevadensis Pugsley 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. 

Fernandes 

Narcissus scaberulus Henriq. 

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. 

Narcissus viridiflorus Schousboe 

ASCLEPIADACEAE 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub 

BORAGINACEAE 

* Anchusa crispa Viv. 

Echium russicum J.F.Gemlin 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes 

Myosotis lusitanica Schuster 

Myosotis rehsteineri Wartm. 

Myosotis retusifolia R. Afonso 

Omphalodes kuzinskyanae Willk. 

* Omphalodes littoralis Lehm. 

* Onosma tornensis Javorka 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci 

* Symphytum cycladense Pawl. 

CAMPANULACEAE 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. 

* Campanula bohemica Hruby 

* Campanula gelida Kovanda 

Campanula romanica Săvul. 

* Campanula sabatia De Not. 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych 

Campanula zoysii Wulfen 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto 

da Silva 

Jasione lusitanica A. DC. 

CARYOPHYLLACEAE 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. 

Dahl 

Arenaria humifusa Wahlenberg 

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter 

Arenaria provincialis Chater & Halliday 

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. 

Beck & Szysz. 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius 

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. 

Schwarz 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. 

& Reuter 

* Dianthus diutinus Kit. 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb. 

Dianthus marizii (Samp.) Samp. 

* Dianthus moravicus Kovanda 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay 

Dianthus rupicola Biv. 

* Gypsophila papillosa P. Porta 

Herniaria algarvica Chaudhri 

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana 

Chaudhri 

Herniaria maritima Link 

* Minuartia smejkalii Dvorakova 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. 

Moehringia tommasinii Marches.  
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Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl 

Petrocoptis grandiflora Rothm. 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello 

Silene hifacensis Rouy ex Willk. 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. 

Silene longicilia (Brot.) Otth. 

Silene mariana Pau 

* Silene orphanidis Boiss 

* Silene rothmaleri Pinto da Silva 

* Silene velutina Pourret ex Loisel. 

CHENOPODIACEAE 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott 

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone 

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi 

CISTACEAE 

Cistus palhinhae Ingram 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday 

Helianthemum caput-felis Boiss. 

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira 

COMPOSITAE 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter 

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström 

ex Kindb. 

* Artemisia granatensis Boiss. 

* Artemisia laciniata Willd. 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror 

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn. 

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC 

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. 

Carlina onopordifolia Besser 

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. 

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal 

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) 

Gugler 

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou 

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & 

Hayek) Dostal 

* Centaurea balearica J.D. Rodriguez 

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday 

* Centaurea citricolor Font Quer 

Centaurea corymbosa Pourret 

Centaurea gadorensis G. Blanca 

* Centaurea horrida Badaro 

Centaurea immanuelis-loewii Degen 

Centaurea jankae Brandza 

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 

Centaurea kartschiana Scop. 

* Centaurea lactiflora Halacsy 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii 

(Rouy) Dostál 

* Centaurea niederi Heldr. 

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 

* Centaurea pinnata Pau 

Centaurea pontica Prodan & E.I. Nyárády 

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál 

Centaurea vicentina Mariz 

Cirsium brachycephalum Juratzka 

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto 

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. 

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone 

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 

* Jurinea fontqueri Cuatrec. 

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 

Leontodon boryi Boiss. 

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link 

Ligularia sibirica (L.) Cass. 

* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal 

Santolina impressa Hoffmanns. & Link  
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Santolina semidentata Hoffmanns. & Link 

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer 

* Senecio elodes Boiss. ex DC. 

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter 

* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern 

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. 

moravica 

CONVOLVULACEAE 

* Convolvulus argyrothamnus Greuter 

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles 

CRUCIFERAE 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. 

* Arabis kennedyae Meikle 

Arabis sadina (Samp.) P. Cout. 

Arabis scopoliana Boiss 

* Biscutella neustriaca Bonnet 

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. 

Boleum asperum (Pers.) Desvaux 

Brassica glabrescens Poldini 

Brassica hilarionis Post 

Brassica insularis Moris 

* Brassica macrocarpa Guss. 

Braya linearis Rouy 

* Cochlearia polonica E. Fröhlich 

* Cochlearia tatrae Borbas 

* Coincya rupestris Rouy 

* Coronopus navasii Pau 

Crambe tataria Sebeok 

* Degenia velebitica (Degen) Hayek 

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo 

* Diplotaxis siettiana Maire 

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. 

Draba cacuminum Elis Ekman 

Draba cinerea Adams 

Draba dorneri Heuffel. 

Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. 

* Iberis arbuscula Runemark 

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & 

Pinto da Silva 

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. 

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. 

cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana 

(P. Cout.) Pinto da Silva) 

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo 

Sisymbrium supinum L. 

Thlaspi jankae A. Kern. 

CYPERACEAE 

Carex holostoma Drejer 

* Carex panormitana Guss. 

Eleocharis carniolica Koch 

DIOSCOREACEAE 

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot 

DROSERACEAE 

Aldrovanda vesiculosa L. 

ELATINACEAE 

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al 

ERICACEAE 

Rhododendron luteum Sweet 

EUPHORBIACEAE 

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann 

Euphorbia transtagana Boiss. 

GENTIANACEAE 

* Centaurium rigualii Esteve 

* Centaurium somedanum Lainz 

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet 

Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg 

* Gentianella bohemica Skalicky 

GERANIACEAE 

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter 

Erodium paularense Fernández-González & Izco 

* Erodium rupicola Boiss. 

GLOBULARIACEAE 

* Globularia stygia Orph. ex Boiss. 

GRAMINEAE 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. 

Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson 

Avenula hackelii (Henriq.) Holub 

Bromus grossus Desf. ex DC.  
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Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl 

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. 

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso 

Festuca elegans Boiss. 

Festuca henriquesii Hack. 

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso 

Gaudinia hispanica Stace & Tutin 

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto 

da Silva 

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo 

Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. 

Nyárády 

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch 

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub 

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. 

Puccinellia pungens (Pau) Paunero 

* Stipa austroitalica Martinovsky 

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz 

Stipa danubialis Dihoru & Roman 

* Stipa styriaca Martinovsky 

* Stipa veneta Moraldo 

* Stipa zalesskii Wilensky 

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman 

GROSSULARIACEAE 

* Ribes sardoum Martelli 

HIPPURIDACEAE 

Hippuris tetraphylla L. Fil. 

HYPERICACEAE 

* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson 

IRIDACEAE 

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy 

Crocus hartmannianus Holmboe 

Gladiolus palustris Gaud. 

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi 

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et 

D.Löve 

JUNCACEAE 

Juncus valvatus Link 

Luzula arctica Blytt 

LABIATAE 

Dracocephalum austriacum L. 

* Micromeria taygetea P.H. Davis 

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy 

* Nepeta sphaciotica P.H. Davis 

Origanum dictamnus L. 

Phlomis brevibracteata Turril 

Phlomis cypria Post 

Salvia veneris Hedge 

Sideritis cypria Post 

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga 

Sideritis javalambrensis Pau 

Sideritis serrata Cav. ex Lag. 

Teucrium lepicephalum Pau 

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday 

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link 

Thymus carnosus Boiss. 

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus 

cephalotos L.) 

LEGUMINOSAE 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra 

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge 

* Astragalus aquilanus Anzalone 

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet 

* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis 

* Astragalus maritimus Moris 

Astragalus peterfii Jáv. 

Astragalus tremolsianus Pau 

* Astragalus verrucosus Moris 

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 

Genista dorycnifolia Font Quer 

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci 

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco 

* Ononis hackelii Lange 

Trifolium saxatile All. 

* Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez 

LENTIBULARIACEAE 

* Pinguicula crystallina Sm. 

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper  



Nr. 27/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

LILIACEAE 

Allium grosii Font Quer 

* Androcymbium rechingeri Greuter 

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva 

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull. 

Colchicum arenarium Waldst. et Kit. 

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. 

* Muscari gussonei (Parl.) Tod. 

Scilla litardierei Breist. 

* Scilla morrisii Meikle 

Tulipa cypria Stapf 

Tulipa hungarica Borbas 

LINACEAE 

* Linum dolomiticum Borbas 

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) 

LYTHRACEAE 

* Lythrum flexuosum Lag. 

MALVACEAE 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. 

NAJADACEAE 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt 

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus 

OLEACEAE 

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb. 

ORCHIDACEAE 

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto 

Calypso bulbosa L. 

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. 

Cypripedium calceolus L. 

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson 

Gymnigritella runei Teppner & Klein 

Himantoglossum adriaticum Baumann 

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo 

* Ophrys lunulata Parl. 

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren 

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) 

Hulten 

OROBANCHACEAE 

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. 

PAEONIACEAE 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. 

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) 

Tzanoudakis 

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo 

Paeonia parnassica Tzanoudakis 

PALMAE 

Phoenix theophrasti Greuter 

PAPAVERACEAE 

Corydalis gotlandica Lidén 

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. 

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. 

PLANTAGINACEAE 

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa 

(Willk.) G. Sampaio) 

Plantago almogravensis Franco 

PLUMBAGINACEAE 

Armeria berlengensis Daveau 

* Armeria helodes Martini & Pold 

Armeria neglecta Girard 

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld 

* Armeria rouyana Daveau 

Armeria soleirolii (Duby) Godron 

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter 

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum 

(Daveau) Franco 

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana 

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco 

Limonium multiflorum Erben 

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana 

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. 

POLYGONACEAE 

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. 

Polygonum praelongum Coode & Cullen 

Rumex rupestris Le Gall 

PRIMULACEAE 

Androsace mathildae Levier 

Androsace pyrenaica Lam. 

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak 

* Primula apennina Widmer  
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Primula carniolica Jacq. 

Primula nutans Georgi 

Primula palinuri Petagna 

Primula scandinavica Bruun 

Soldanella villosa Darracq. 

RANUNCULACEAE 

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. 

corsicum) 

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum 

Skalicky 

Adonis distorta Ten. 

Aquilegia bertolonii Schott 

Aquilegia kitaibelii Schott 

* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) 

Galiano 

* Consolida samia P.H. Davis 

* Delphinium caseyi B.L. Burtt 

Pulsatilla grandis Wenderoth 

Pulsatilla patens (L.) Miller 

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo 

* Pulsatilla slavica G. Reuss. 

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova 

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) 

Zaemelis & Paegle 

Ranunculus kykkoensis Meikle 

Ranunculus lapponicus L. 

* Ranunculus weyleri Mares 

RESEDACEAE 

Reseda decursiva Forssk. 

ROSACEAE 

Agrimonia pilosa Ledebour 

Potentilla delphinensis Gren. & Godron 

Potentilla emilii-popii Nyárády 

* Pyrus magyarica Terpo 

Sorbus teodorii Liljefors 

RUBIACEAE 

Galium cracoviense Ehrend. 

* Galium litorale Guss. 

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco 

* Galium sudeticum Tausch 

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 

SALICACEAE 

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco 

SANTALACEAE 

Thesium ebracteatum Hayne 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb 

Saxifraga florulenta Moretti 

Saxifraga hirculus L. 

Saxifraga osloënsis Knaben 

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. 

SCROPHULARIACEAE 

Antirrhinum charidemi Lange 

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. 

lusitanicum R. Fernandes 

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. 

Linaria algarviana Chav. 

Linaria coutinhoi Valdés 

Linaria loeselii Schweigger 

* Linaria ficalhoana Rouy 

Linaria flava (Poiret) Desf. 

* Linaria hellenica Turrill 

Linaria pseudolaxiflora Lojacono 

* Linaria ricardoi Cout. 

Linaria tonzigii Lona 

* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo 

Odontites granatensis Boiss. 

* Pedicularis sudetica Willd. 

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz 

Tozzia carpathica Wol. 

Verbascum litigiosum Samp. 

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link 

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson 

SOLANACEAE 

* Atropa baetica Willk. 

THYMELAEACEAE 

* Daphne arbuscula Celak 

Daphne petraea Leybold 

* Daphne rodriguezii Texidor 

ULMACEAE 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.  
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UMBELLIFERAE 

* Angelica heterocarpa Lloyd 

Angelica palustris (Besser) Hoffm. 

* Apium bermejoi Llorens 

Apium repens (Jacq.) Lag. 

Athamanta cortiana Ferrarini 

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 

* Bupleurum kakiskalae Greuter 

Eryngium alpinum L. 

* Eryngium viviparum Gay 

* Ferula sadleriana Lebed. 

Hladnikia pastinacifolia Reichenb. 

* Laserpitium longiradium Boiss. 

* Naufraga balearica Constans & Cannon 

* Oenanthe conioides Lange 

Petagnia saniculifolia Guss. 

Rouya polygama (Desf.) Coincy 

* Seseli intricatum Boiss. 

Seseli leucospermum Waldst. et Kit 

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. 

VALERIANACEAE 

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot 

VIOLACEAE 

Viola delphinantha Boiss. 

* Viola hispida Lam. 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix 

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas 

LAVERESTÅENDE PLANTER 

BRYOPHYTA 

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) 

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o) 

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. 

(Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio)  

M.O. Hill) (o) 

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o) 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) 

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o) 

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o) 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) 

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.)  

Warnst. (o) 

Encalypta mutica (I. Hagen) (o) 

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o) 

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o) 

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o) 

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) 

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) 

* Marsupella profunda Lindb. (o) 

Meesia longiseta Hedw. (o) 

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) 

Ochyraea tatrensis Vana (o) 

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o) 

Orthotrichum rogeri Brid. (o) 

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o) 

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o) 

Riccia breidleri Jur. (o) 

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o) 

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o) 

Sphagnum pylaisii Brid. (o) 

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o) 

Tortella rigens (N. Alberts) (o) 

MAKARONESISKE ARTER 

PTERIDOPHYTA 

HYMENOPHYLLACEAE 

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis 

DRYOPTERIDACEAE 

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. 

ISOETACEAE 

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde 

MARSILEACEAE 

* Marsilea azorica Launert & Paiva 

ANGIOSPERMAE 

ASCLEPIADACEAE 

Caralluma burchardii N. E. Brown 

* Ceropegia chrysantha Svent. 

BORAGINACEAE 

Echium candicans L. fil. 

* Echium gentianoides Webb & Coincy 

Myosotis azorica H.C. Watson  
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Myosotis maritima Hochst. in Seub. 

CAMPANULACEAE 

* Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer 

Musschia aurea (L. f.) DC. 

* Musschia wollastonii Lowe 

CAPRIFOLIACEAE 

* Sambucus palmensis Link 

CARYOPHYLLACEAE 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel 

CELASTRACEAE 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. 

CHENOPODIACEAE 

Beta patula Ait. 

CISTACEAE 

Cistus chinamadensis Banares & Romero 

* Helianthemum bystropogophyllum Svent. 

COMPOSITAE 

Andryala crithmifolia Ait. 

* Argyranthemum lidii Humphries 

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. 

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries 

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 

Atractylis preauxiana Schultz. 

Calendula maderensis DC. 

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub 

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub 

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub 

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund. 

Cirsium latifolium Lowe 

Helichrysum gossypinum Webb 

Helichrysum monogynum Burtt & Sund. 

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack 

* Lactuca watsoniana Trel. 

* Onopordum nogalesii Svent. 

* Onorpordum carduelinum Bolle 

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. 

Phagnalon benettii Lowe 

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt 

Sventenia bupleuroides Font Quer 

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth 

CONVOLVULACEAE 

* Convolvulus caput-medusae Lowe 

* Convolvulus lopez-socasii Svent. 

* Convolvulus massonii A. Dietr. 

CRASSULACEAE 

Aeonium gomeraense Praeger 

Aeonium saundersii Bolle 

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. 

Monanthes wildpretii Banares & Scholz 

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet 

CRUCIFERAE 

* Crambe arborea Webb ex Christ 

Crambe laevigata DC. ex Christ 

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. 

* Parolinia schizogynoides Svent. 

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe 

CYPERACEAE 

Carex malato-belizii Raymond 

DIPSACACEAE 

Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes 

ERICACEAE 

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A. Webb 

EUPHORBIACEAE 

* Euphorbia handiensis Burchard 

Euphorbia lambii Svent. 

Euphorbia stygiana H.C. Watson 

GERANIACEAE 

* Geranium maderense P.F. Yeo 

GRAMINEAE 

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. 

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes 

GLOBULARIACEAE 

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel 

* Globularia sarcophylla Svent. 

LABIATAE 

* Sideritis cystosiphon Svent. 

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle 

Sideritis infernalis Bolle 

Sideritis marmorea Bolle 

Teucrium abutiloides L’Hér.  
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Teucrium betonicum L’Hér. 

LEGUMINOSAE 

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd. 

Anthyllis lemanniana Lowe 

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel 

* Lotus azoricus P.W. Ball 

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis 

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. 

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 

* Teline salsoloides Arco & Acebes. 

Vicia dennesiana H.C. Watson 

LILIACEAE 

* Androcymbium psammophilum Svent. 

Scilla maderensis Menezes 

Semele maderensis Costa 

LORANTHACEAE 

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 

MYRICACEAE 

* Myrica rivas-martinezii Santos. 

OLEACEAE 

Jasminum azoricum L. 

Picconia azorica (Tutin) Knobl. 

ORCHIDACEAE 

Goodyera macrophylla Lowe 

PITTOSPORACEAE 

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait. 

PLANTAGINACEAE 

Plantago malato-belizii Lawalree 

PLUMBAGINACEAE 

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze 

Limonium dendroides Svent. 

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding 

* Limonium sventenii Santos & Fernández Galván 

POLYGONACEAE 

Rumex azoricus Rech. fil. 

RHAMNACEAE 

Frangula azorica Tutin 

ROSACEAE 

* Bencomia brachystachya Svent. 

Bencomia sphaerocarpa Svent. 

* Chamaemeles coriacea Lindl. 

Dendriopoterium pulidoi Svent. 

Marcetella maderensis (Born.) Svent. 

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco 

Sorbus maderensis (Lowe) Dode 

SANTALACEAE 

Kunkeliella subsucculenta Kammer 

SCROPHULARIACEAE 

* Euphrasia azorica H.C. Watson 

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. 

* Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan 

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer 

Odontites holliana (Lowe) Benth. 

Sibthorpia peregrina L. 

SOLANACEAE 

* Solanum lidii Sunding 

UMBELLIFERAE 

Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease 

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel 

Chaerophyllum azoricum Trelease 

Ferula latipinna Santos 

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. 

Monizia edulis Lowe 

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. 

Sanicula azorica Guthnick ex Seub. 

VIOLACEAE 

Viola paradoxa Lowe 

LAVERESTÅENDE PLANTER 

BRYOPHYTA 

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) * Thamnobryum fernandesii Sergio (o).» 
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c) Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

DYRE- OG PLANTEARTER AV FELLESSKAPETS INTERESSE SOM KREVER STRENGT VERN 

Artene som er oppført i dette vedlegg, angis 

— ved artens eller underartens navn, eller 

— ved gruppen av arter som tilhører en høyere takson eller en bestemt del av denne taksionomiske gruppen. 

Forkortelsen «spp.» etter navnet på en familie eller slekt angir alle artene som tilhører denne familien eller slekten. 

(a) DYR 

VIRVELDYR 

PATTEDYR 

INSECTIVORA 

Erinaceidae 

Erinaceus algirus 

Soricidae 

Crocidura canariensis 

Crocidura sicula 

Talpidae 

Galemys pyrenaicus 

MICROCHIROPTERA 

Alle arter 

MEGACHIROPTERA 

Pteropodidae 

Rousettus aegyptiacus 

RODENTIA 

Gliridae 

Alle arter unntatt Glis glis og Eliomys quercinus 

Sciuridae 

Marmota marmota latirostris 

Pteromys volans (Sciuropterus russicus) 

Spermophilus citellus (Citellus citellus) 

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) 

Sciurus anomalus 

Castoridae 

Castor fiber (unntatt de estiske, latviske, litauiske, polske, 

finske og svenske bestandene) 

Cricetidae 

Cricetus cricetus (unntatt de ungarske bestandene) 

Mesocricetus newtoni 

Microtidae 

Dinaromys bogdanovi 

Microtus cabrerae 

Microtus oeconomus arenicola 

Microtus oeconomus mehelyi 

Microtus tatricus 

Zapodidae 

Sicista betulina 

Sicista subtilis 

Hystricidae 

Hystrix cristata 

CARNIVORA 

Canidae 

Alopex lagopus 

Canis lupus (unntatt greske bestander nord for 

39. breddegrad, spanske bestander nord for Duero, 

bulgarske, latviske, litauiske, polske og slovakiske 

bestander samt finske bestander innenfor reindriftsområdet 

definert i nr. 2 i den finske lov nr. 848/90 av  

14. september 1990 om reindrift) 

Ursidae 

Ursus arctos 

Mustelidae 

Lutra lutra 

Mustela eversmanii 

Mustela lutreola 

Vormela peregusna 

Felidae 

Felis silvestris 

Lynx lynx (unntatt den estiske bestanden) 

Lynx pardinus 

Phocidae 

Monachus monachus 

Phoca hispida saimensis  
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ARTIODACTYLA 

Cervidae 

Cervus elaphus corsicanus 

Bovidae 

Bison bonasus 

Capra aegagrus (naturlige bestander) 

Capra pyrenaica pyrenaica 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (naturlige 

bestander — Korsika og Sardinia) 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) 

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) 

Rupicapra rupicapra balcanica 

Rupicapra rupicapra tatrica 

CETACEA 

Alle arter 

KRYPDYR 

TESTUDINATA 

Testudinidae 

Testudo graeca 

Testudo hermanni 

Testudo marginata 

Cheloniidae 

Caretta caretta 

Chelonia mydas 

Lepidochelys kempii 

Eretmochelys imbricata 

Dermochelyidae 

Dermochelys coriacea 

Emydidae 

Emys orbicularis 

Mauremys caspica 

Mauremys leprosa 

SAURIA 

Lacertidae 

Algyroides fitzingeri 

Algyroides marchi 

Algyroides moreoticus 

Algyroides nigropunctatus 

Dalmatolacerta oxycephala 

Dinarolacerta mosorensis 

Gallotia atlantica 

Gallotia galloti 

Gallotia galloti insulanagae 

Gallotia simonyi 

Gallotia stehlini 

Lacerta agilis 

Lacerta bedriagae 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola) 

Lacerta monticola 

Lacerta danfordi 

Lacerta dugesi 

Lacerta graeca 

Lacerta horvathi 

Lacerta schreiberi 

Lacerta trilineata 

Lacerta viridis 

Lacerta vivipara pannonica 

Ophisops elegans 

Podarcis erhardii 

Podarcis filfolensis 

Podarcis hispanica atrata 

Podarcis lilfordi 

Podarcis melisellensis 

Podarcis milensis 

Podarcis muralis 

Podarcis peloponnesiaca 

Podarcis pityusensis 

Podarcis sicula 

Podarcis taurica 

Podarcis tiliguerta 

Podarcis wagleriana 

Scincidae 

Ablepharus kitaibelii 

Chalcides bedriagai 

Chalcides ocellatus 

Chalcides sexlineatus 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) 

Chalcides viridianus 

Ophiomorus punctatissimus 

Gekkonidae 

Cyrtopodion kotschyi 

Phyllodactylus europaeus 

Tarentola angustimentalis 

Tarentola boettgeri 

Tarentola delalandii 

Tarentola gomerensis  
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Agamidae 

Stellio stellio 

Chamaeleontidae 

Chamaeleo chamaeleon 

Anguidae 

Ophisaurus apodus 

OPHIDIA 

Colubridae 

Coluber caspius 

Coluber cypriensis 

Coluber hippocrepis 

Coluber jugularis 

Coluber laurenti 

Coluber najadum 

Coluber nummifer 

Coluber viridiflavus 

Coronella austriaca 

Eirenis modesta 

Elaphe longissima 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe situla 

Natrix natrix cetti 

Natrix natrix corsa 

Natrix natrix cypriaca 

Natrix tessellata 

Telescopus falax 

Viperidae 

Vipera ammodytes 

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 

Vipera seoanni (unntatt spanske bestander) 

Vipera ursinii 

Vipera xanthina 

Boidae 

Eryx jaculus 

AMFIBIER 

CAUDATA 

Salamandridae 

Chioglossa lusitanica 

Euproctus asper 

Euproctus montanus 

Euproctus platycephalus 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani) 

Salamandra atra 

Salamandra aurorae 

Salamandra lanzai 

Salamandrina terdigitata 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) 

Triturus italicus 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) 

Triturus marmoratus 

Triturus montandoni 

Triturus vulgaris ampelensis 

Proteidae 

Proteus anguinus 

Plethodontidae 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii 

Hydromantes (Speleomantes) flavus 

Hydromantes (Speleomantes) genei 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes 

(Speleomantes) italicus) 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis 

ANURA 

Discoglossidae 

Alytes cisternasii 

Alytes muletensis 

Alytes obstetricans 

Bombina bombina 

Bombina variegata 

Discoglossus galganoi (herunder Discoglossus 

“jeanneae”) 

Discoglossus montalentii 

Discoglossus pictus 

Discoglossus sardus 

Ranidae 

Rana arvalis 

Rana dalmatina 

Rana graeca 

Rana iberica 

Rana italica 

Rana latastei 

Rana lessonae 

Pelobatidae 

Pelobates cultripes 

Pelobates fuscus 

Pelobates syriacus  
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Bufonidae 

Bufo calamita 

Bufo viridis 

Hylidae 

Hyla arborea 

Hyla meridionalis 

Hyla sarda 

FISKER 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae 

Acipenser naccarii 

Acipenser sturio 

SALMONIFORMES 

Coregonidae 

Coregonus oxyrhynchus (anadrome bestander i visse deler 

av Nordsjøen, unntatt de finske bestandene) 

CYPRINIFORMES 

Cyprinidae 

Anaecypris hispanica 

Phoxinus percnurus 

ATHERINIFORMES 

Cyprinodontidae 

Valencia hispanica 

PERCIFORMES 

Percidae 

Gymnocephalus baloni 

Romanichthys valsanicola 

Zingel asper 

VIRVELLØSE DYR 

LEDDYR 

CRUSTACEA 

Isopoda 

Armadillidium ghardalamensis 

INSECTA 

Coleoptera 

Bolbelasmus unicornis 

Buprestis splendens 

Carabus hampei 

Carabus hungaricus 

Carabus olympiae 

Carabus variolosus 

Carabus zawadszkii 

Cerambyx cerdo 

Cucujus cinnaberinus 

Dorcadion fulvum cervae 

Duvalius gebhardti 

Duvalius hungaricus 

Dytiscus latissimus 

Graphoderus bilineatus 

Leptodirus hochenwarti 

Pilemia tigrina 

Osmoderma eremita 

Phryganophilus ruficollis 

Probaticus subrugosus 

Propomacrus cypriacus 

Pseudogaurotina excellens 

Pseudoseriscius cameroni 

Pytho kolwensis 

Rosalia alpina 

Lepidoptera 

Apatura metis 

Arytrura musculus 

Catopta thrips 

Chondrosoma fiduciarium 

Coenonympha hero 

Coenonympha oedippus 

Colias myrmidone 

Cucullia mixta 

Dioszeghyana schmidtii 

Erannis ankeraria 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia sudetica 

Eriogaster catax 

Fabriciana elisa 

Glyphipterix loricatella 

Gortyna borelii lunata 

Hypodryas maturna  
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Hyles hippophaes 

Leptidea morsei 

Lignyoptera fumidaria 

Lopinga achine 

Lycaena dispar 

Lycaena helle 

Maculinea arion 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanargia arge 

Nymphalis vaualbum 

Papilio alexanor 

Papilio hospiton 

Parnassius apollo 

Parnassius mnemosyne 

Phyllometra culminaria 

Plebicula golgus 

Polymixis rufocincta isolata 

Polyommatus eroides 

Proserpinus proserpina 

Proterebia afra dalmata 

Pseudophilotes bavius 

Xylomoia strix 

Zerynthia polyxena 

Mantodea 

Apteromantis aptera 

Odonata 

Aeshna viridis 

Cordulegaster heros 

Cordulegaster trinacriae 

Gomphus graslinii 

Leucorrhinia albifrons 

Leucorrhinia caudalis 

Leucorrhinia pectoralis 

Lindenia tetraphylla 

Macromia splendens 

Ophiogomphus cecilia 

Oxygastra curtisii 

Stylurus flavipes 

Sympecma braueri 

Orthoptera 

Baetica ustulata 

Brachytrupes megacephalus 

Isophya costata 

Isophya harzi 

Isophya stysi 

Myrmecophilus baronii 

Odontopodisma rubripes 

Paracaloptenus caloptenoides 

Pholidoptera transsylvanica 

Saga pedo 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius 

ARACHNIDA 

Araneae 

Macrothele calpeiana 

BLØTDYR 

GASTROPODA 

Anisus vorticulus 

Caseolus calculus 

Caseolus commixta 

Caseolus sphaerula 

Chilostoma banaticum 

Discula leacockiana 

Discula tabellata 

Discula testudinalis 

Discula turricula 

Discus defloratus 

Discus guerinianus 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Geomitra moniziana 

Gibbula nivosa 

Hygromia kovacsi 

Idiomela (Helix) subplicata 

Lampedusa imitatrix 

Lampedusa melitensis 

Leiostyla abbreviata 

Leiostyla cassida 

Leiostyla corneocostata 

Leiostyla gibba 

Leiostyla lamellosa 

Paladilhia hungarica 

Patella ferruginea 

Sadleriana pannonica 

Theodoxus prevostianus 

Theodoxus transversalis  
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BIVALVIA 

Anisomyaria 

Lithophaga lithophaga 

Pinna nobilis 

Unionoida 

Margaritifera auricularia 

Unio crassus 

Dreissenidae 

Congeria kusceri 

ECHINODERMATA 

Echinoidea 

Centrostephanus longispinus 

(b)  PLANTER 

Vedlegg IV bokstav b) inneholder alle plantearter oppført i vedlegg II bokstav b)(*) samt dem som nevnes nedenfor: 

PTERIDOPHYTA 

ASPLENIACEAE 

Asplenium hemionitis L. 

ANGIOSPERMAE 

AGAVACEAE 

Dracaena draco (L.) L. 

AMARYLLIDACEAE 

Narcissus longispathus Pugsley 

Narcissus triandrus L. 

BERBERIDACEAE 

Berberis maderensis Lowe 

CAMPANULACEAE 

Campanula morettiana Reichenb. 

Physoplexis comosa (L.) Schur. 

CARYOPHYLLACEAE 

Moehringia fontqueri Pau 

COMPOSITAE 

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. 

succulentum (Lowe) C. J. Humphries 

Helichrysum sibthorpii Rouy 

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman 

Santolina elegans Boiss. ex DC. 

Senecio caespitosus Brot. 

Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto 

da Silva 

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal 

CRUCIFERAE 

Murbeckiella sousae Rothm. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter 

GESNERIACEAE 

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. 

Ramonda serbica Pancic 

IRIDACEAE 

Crocus etruscus Parl. 

Iris boissieri Henriq. 

Iris marisca Ricci & Colasante 

LABIATAE 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire 

Teucrium charidemi Sandwith 

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link 

Thymus villosus L. subsp. villosus L. 

LILIACEAE 

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter 

Bellevalia hackelli Freyn 

Colchicum corsicum Baker 

Colchicum cousturieri Greuter 

Fritillaria conica Rix 

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. 

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix 

Fritillaria obliqua Ker-Gawl. 

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker 

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. 

Scilla beirana Samp. 

Scilla odorata Link 

ORCHIDACEAE 

Ophrys argolica Fleischm. 

Orchis scopulorum Simsmerh. 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 

PRIMULACEAE 

Androsace cylindrica DC. 

Primula glaucescens Moretti 

Primula spectabilis Tratt. 

RANUNCULACEAE 

Aquilegia alpina L.  

  

(*) Unntatt bryofytter i vedlegg II bokstav b). 
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SAPOTACEAE 

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. 

Saxifraga portosanctana Boiss. 

Saxifraga presolanensis Engl. 

Saxifraga valdensis DC. 

Saxifraga vayredana Luizet 

SCROPHULARIACEAE 

Antirrhinum lopesianum Rothm. 

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox 

SOLANACEAE 

Mandragora officinarum L. 

THYMELAEACEAE 

Thymelaea broterana P. Cout. 

UMBELLIFERAE 

Bunium brevifolium Lowe 

VIOLACEAE 

Viola athois W. Becker 

Viola cazorlensis Gandoger’ 

Vedlegg II til direktiv 2009/147/EF skal lyde:  

«VEDLEGG II 

DEL A 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Anser fabalis 

Anser anser 

Branta canadensis 

Anas penelope 

Anas strepera 

Anas crecca 

Anas platyrhynchos 

Anas acuta 

Anas querquedula 

Anas clypeata 

Aythya ferina 

Aythya fuligula 

GALLIFORMES 

Tetraonidae 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus 

Lagopus mutus 

Phasianidae 

Alectoris graeca 

Alectoris rufa 

Perdix perdix 

Phasianus colchicus 

GRUIFORMES 

Rallidae 

Fulica atra 

CHARADRIIFORMES 

Scolopacidae 

Lymnocryptes minimus 

Gallinago gallinago 

Scolopax rusticola 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columba livia 

Columba palumbus 

DEL B 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Cygnus olor 

Anser brachyrhynchus 

Anser albifrons 

Branta bernicla 

Netta rufina 

Aythya marila 

Somateria mollissima 

Clangula hyemalis 

Melanitta nigra 

Melanitta fusca 

Bucephala clangula 

Mergus serrator 

Mergus merganser  
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GALLIFORMES 

Meleagridae 

Meleagris gallopavo 

Tetraonidae 

Bonasa bonasia 

Lagopus lagopus lagopus 

Tetrao tetrix 

Tetrao urogallus 

Phasianidae 

Francolinus francolinus 

Alectoris barbara 

Alectoris chukar 

Coturnix coturnix 

GRUIFORMES 

Rallidae 

Rallus aquaticus 

Gallinula chloropus 

CHARADRIIFORMES 

Haematopodidae 

Haematopus ostralegus 

Charadriidae 

Pluvialis apricaria 

Pluvialis squatarola 

Vanellus vanellus 

Scolopacidae 

Calidris canutus 

Philomachus pugnax 

Limosa limosa 

Limosa lapponica 

Numenius phaeopus 

Numenius arquata 

Tringa erythropus 

Tringa totanus 

Tringa nebularia 

Laridae 

Larus ridibundus 

Larus canus 

Larus fuscus 

Larus argentatus 

Larus cachinnans 

Larus marinus 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columba oenas 

Streptopelia decaocto 

Streptopelia turtur 

PASSERIFORMES 

Alaudidae 

Alauda arvensis 

Muscicapidae 

Turdus merula 

Turdus pilaris 

Turdus philomelos 

Turdus iliacus 

Turdus viscivorus 

Sturnidae 

Sturnus vulgaris 

Corvidae 

Garrulus glandarius 

Pica pica 

Corvus monedula 

Corvus frugilegus 

Corvus corone 
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 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 

Cygnus olor     +               +         

Anser brachyrhynchus +   +   +                     + 

Anser albifrons + + + + + + + +  +   + + +  +  +  +  +  +  + + 

Branta bernicla    + +                        

Netta rufina         + +                   

Aythya marila +   + +  + +  +    +     +    +     + 

Somateria mollissima    +  + +   +                + +  

Clangula hyemalis    +  + +   +    +            + + + 

Melanitta nigra    + + + +   +    +            + + + 

Melanitta fusca    + +  +   +    +            + + + 

Bucephala clangula    +  + + +  +    + +  +   +   +   + + + 

Mergus serrator    +   +           +        + +  

Mergus merganser    +   +                   + +  

Bonasa bonasia      +    +    +      + +  +  + + +  

Lagopus lagopus lagopus                          + +  

Tetrao tetrix +    +     +  +  +      +      + + + 

Tetrao urogallus  +   +     +  +  +      +   +   + + + 

Francolinus francolinus             +                

Alectoris barbara         +   +                 

Alectoris chukar  +      +   +  +                

Coturnix coturnix  +      + + + + + +     +  +  + +      
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 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 

Meleagris gallopavo   +  +               +     +    

Rallus aquaticus          +  +      +           

Gallinula chloropus +       +  +  +      +    + +     + 

Haematopus ostralegus    +      +                   

Pluvialis apricaria +   +   + +  +        + +   +      + 

Pluvialis squatarola    +      +        +          + 

Vanellus vanellus +   +   + + + +  +      +           

Calidris canutus    +      +                   

Philomachus pugnax          +  +      +           

Limosa limosa    +      +                   

Limosa lapponica    +      +                  + 

Numenius phaeopus    +      +                  + 

Numenius arquata    +   +   +                  + 

Tringa erythropus    +      +                   

Tringa totanus    +      +  +                + 

Tringa nebularia    +      +                   

Larus ridibundus +   + + +   +        +   +     +  +  

Larus canus    + + +                    + +  

Larus fuscus    + +                        

Larus argentatus +   + + +        +            + +  

Larus cachinnans         +        +            

Larus marinus    + + +                    + +  

Columba oenas        + + +   +         + +      
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 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 

Streptopelia decaocto  + + + +     +   +    +   +   +  +    

Streptopelia turtur  +      + + +  + +     +  +  + +      

Alauda arvensis        +  +  + +     +     +      

Turdus merula        +  +  + +     +    +     +  

Turdus pilaris      +  + + +  + +     +  +  + +   + +  

Turdus philomelos        + + +  + +     +    + +      

Turdus iliacus        + + +  + +     +    + +      

Turdus viscivorus        + + +   +     +    + +      

Sturnus vulgaris  +      + + +   +    + +    + +      

Garrulus glandarius +   + +     + + +    + +  +   + + + +  + + 

Pica pica + + + + +   + + + + + + +  + +  +   + + + + + + + 

Corvus monedula  +      + +  +  +      +    +   + + + 

Corvus frugilegus  +    +    + +    +  +      +  +  + + 

Corvus corone + + + + + +  + + + + + + + + + +  +   + + + + + + + 

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország,  

IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom 

+ = Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de oppførte artene.» 
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RÅDSDIREKTIV 2013/18/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen.  

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(1) bør 

derfor endres — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 230, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg I del A til direktiv 2009/28/EF innsettes følgende i 

tabellen etter posten for Frankrike: 

«Kroatia 12,6 % 20 %» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at 

tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

2018/EØS/27/14 

 __________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/20/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk som 

følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

3) Direktiv 64/432/EØF(1), 89/108/EØF(2), 91/68/EØF(3), 

96/23/EF(4), 97/78/EF(5), 2000/13/EF(6), 2000/75/EF(7), 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 234, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer 

ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121  

av 29.7.1964, s. 1977/64). 

(2) Rådsdirektiv 89/108/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om dypfryste næringsmidler beregnet 

på konsum (EFT L 40 av 11.2.1989, s. 34). 

(3) Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet (EFT L 46  

av 19.2.1991, s. 19). 

(4) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal 

iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i 

levende dyr og animalske produkter (EFT L 125 av 23.5.1996, 

s. 10). 

(5) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av 

prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter 

som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24  

av 30.1.1998, s. 9). 

2002/99/EF(8), 2003/85/EF(9), 2003/99/EF(10) og 

2009/156/EF(11) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 64/432/EØF, 89/108/EØF, 91/68/EØF, 96/23/EF, 

97/78/EF, 2000/13/EF, 2000/75/EF, 2002/99/EF, 2003/85/EF, 

2003/99/EF og 2009/156/EF endres som angitt i vedlegget til 

dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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. 

                                                                                                       
(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og 

presentasjon av samt reklamering for næringsmidler (EFT L 109  

av 6.5.2000, s. 29). 

(7) Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av 

særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge 

(EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74). 

(8) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av 

dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og 

innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

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

(9) Rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om felles-

skapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke (EUT L 306 av 

22.11.2003, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av  

17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse 

zoonotiske smittestoffer (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31). 

(11) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til 

dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

2018/EØS/27/15 



Nr. 27/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

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 med forbehold om at tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det 

samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

REGELVERK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET 

1.  I artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i direktiv 89/108/EØF tilføyes følgende til listen: 

 «på kroatisk: «brzo smrznuto»,». 

2.  I direktiv 2000/13/EF gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 5 nr. 3 annet ledd erstattes listen som starter med «på bulgarsk» og slutter med «bestrålad» eller 

«behandlad med joniserande strålning», med følgende: 

«— på bulgarsk:  

«облъчено» eller «обработено с йонизиращо лъчение», 

—  på spansk:  

«irradiado» eller «tratado con radiación ionizante», 

—  på tsjekkisk:  

«ozářeno» eller «ošetřeno ionizujícím zářením», 

—  på dansk:  

«bestrålet/...» eller «strålekonserveret» eller «behandlet med ioniserende stråling» eller «konserveret med 

ioniserende stråling», 

—  på tysk:  

«bestrahlt» eller «mit ionisierenden Strahlen behandelt», 

—  på estisk:  

«kiiritatud» eller «töödeldud ioniseeriva kiirgusega», 

—  på gresk:  

«επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία» eller «ακτινοβολημένο», 

—  på engelsk:  

«irradiated» eller «treated with ionising radiation», 

—  på fransk:  

«traité par rayonnements ionisants» eller «traité par ionisation», 

— på kroatisk:  

«konzervirano zračenjem» eller «podvrgnuto ionizirajućem zračenju», 

—  på italiensk:  

«irradiato» eller «trattato con radiazioni ionizzanti», 

—  på latvisk:  

«apstarots» eller «apstrādāts ar jonizējošo starojumu», 

—  på litauisk:  

«apšvitinta» eller «apdorota jonizuojančiąja spinduliuote», 

—  på ungarsk:  

«sugárkezelt» eller «ionizáló energiával kezelt»,  
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—  på maltesisk:  

«ittrattat bir-radjazzjoni» eller «ittrattat b’radjazzjoni jonizzanti», 

—  på nederlandsk:  

«doorstraald» eller «door bestraling behandeld» eller «met ioniserende stralen behandeld», 

—  på polsk: 

«napromieniony» eller «poddany działaniu promieniowania jonizującego», 

—  på portugisisk:  

«irradiado» eller «tratado por irradiação» eller «tratado por radiação ionizante», 

—  på rumensk:  

«iradiate» eller «tratate cu radiații ionizate», 

—  på slovakisk:  

«ošetrené ionizujúcim žiarením», 

—  på slovensk: 

«obsevano» eller «obdelano z ionizirajočim sevanjem», 

—  på finsk:  

«säteilytetty» eller «käsitelty ionisoivalla säteilyllä», 

—  på svensk:  

«bestrålad» eller «behandlad med joniserande strålning».», 

b) I artikkel 10 nr. 2 innsettes følgende i listen etter posten på fransk: 

«— på kroatisk: «upotrijebiti do»,». 

DEL B 

VETERINÆRREGELVERK 

1.  I artikkel 2 nr. 2 bokstav p) i direktiv 64/432/EØF tilføyes følgende til listen: 

«— Kroatia: županija,». 

2.  I artikkel 2 bokstav b) punkt 14 i direktiv 91/68/EØF tilføyes følgende til listen: 

«— Kroatia: županija.». 

3.  I artikkel 8 nr. 3 i direktiv 96/23/EF innsettes følgende ledd etter tredje ledd: 

«Kroatia skal, første gang senest 31. mars 2014, oversende til Kommisjonen resultatene av sine planer for 

undersøkelse av forekomsten av restmengder og stoffer og om sine kontrolltiltak.». 

4.  Vedlegg I til direktiv 97/78/EF skal lyde: 

«VEDLEGG I 

TERRITORIER NEVNT I ARTIKKEL 1 

1. Kongeriket Belgias territorium. 

2. Republikken Bulgarias territorium. 

3. Den tsjekkiske republikks territorium. 

4. Kongeriket Danmarks territorium med unntak av Færøyene og Grønland.  
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5. Forbundsrepublikken Tysklands territorium. 

6. Republikken Estlands territorium. 

7. Irlands territorium. 

8. Republikken Hellas' territorium. 

9. Kongeriket Spanias territorium med unntak av Ceuta og Melilla. 

10. Republikken Frankrikes territorium. 

11. Republikken Kroatias territorium. 

12. Republikken Italias territorium. 

13. Republikken Kypros’ territorium. 

14. Republikken Latvias territorium. 

15. Republikken Litauens territorium. 

16. Storhertugdømmet Luxembourgs territorium. 

17. Ungarns territorium. 

18. Maltas territorium. 

19. Kongeriket Nederlands europeiske territorium. 

20. Republikken Østerrikes territorium. 

21. Republikken Polens territorium. 

22. Republikken Portugals territorium. 

23. Romanias territorium. 

24. Republikken Slovenias territorium. 

25. Den slovakiske republikks territorium. 

26. Republikken Finlands territorium. 

27. Kongeriket Sveriges territorium. 

28. Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands territorium.». 

5.  I vedlegg II til direktiv 2000/75/EF innsettes følgende i overskriften til del A etter posten «LABORATOIRE 

COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON»: 

«REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA». 
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6.  I vedlegg II til direktiv 2002/99/EF gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 første strekpunkt innsettes følgende ISO-kode etter koden «GR»: 

«HR,», 

b) I nr. 2 tredje strekpunkt tilføyes følgende initialpar: 

«EZ,». 

7.  I vedlegg XI del A til direktiv 2003/85/EF innsettes følgende i tabellen etter posten for Frankrike: 

«HR Kroatia Hrvatski veterinarski institut, Zagreb Kroatia». 

8.  I artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF skal annet ledd lyde: 

«Hver medlemsstat skal innen utgangen av mai hvert år, for Bulgaria og Romania første gang innen utgangen av 

mai 2008, og for Kroatia første gang innen utgangen av mai 2014, framlegge for Kommisjonen en rapport om 

utviklingstendenser for og kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell resistens, som omfatter de 

dataene som er samlet inn i henhold til artikkel 4, 7 og 8 i det foregående år. Rapportene og eventuelle sammendrag 

av dem skal gjøres tilgjengelige for offentligheten.». 

9.  I artikkel 4 nr. 6 første ledd i direktiv 2009/156/EF skal innledningen lyde: 

«Dersom en medlemsstat utarbeider eller har utarbeidet et frivillig eller påbudt program for bekjempelse av en 

sykdom som dyr av hestefamilien er mottakelige for, kan den framlegge programmet for Kommisjonen innen seks 

måneder fra 4. juli 1990 for Belgia, Danmark, Tyskland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, 

Nederland, Portugal og Det forente kongerike, fra 1. januar 1995 for Østerrike, Finland og Sverige, fra 1. mai 2004 

for Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, fra  

1. januar 2007 for Bulgaria og Romania og fra 1. juli 2013 for Kroatia, og særlig angi:». 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/21/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av rådsdirektiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF på området miljø 

som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

3) Direktiv 67/548/EØF(1) og 1999/45/EF(2) bør derfor 

endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 240, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover 

og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger 

(EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

Artikkel 1 

Direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF endres som angitt i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at 

tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme 

tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

  

2018/EØS/27/16 

 _____  
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VEDLEGG 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013, s. 241–355.] 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/171 

 

RÅDSDIREKTIV 2013/22/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området transportpolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 356, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

3) Direktiv 91/672/EØF(1), 92/106/EØF(2), 1999/37/EF(3), 

1999/62/EF(4), 2003/59/EF(5), 2006/87/EF(6) og 

2006/126/EF(7) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 91/672/EØF, 92/106/EØF, 1999/37/EF, 1999/62/EF, 

2003/59/EF, 2006/87/EF og 2006/126/EF endres som angitt i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen.  

  

(1) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig 

anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av 

gods og passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 

31.12.1991, s. 29). 

(2) Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring av 

felles regler for visse typer kombinert transport av gods mellom 

medlemsstater (EFT L 368 av 17.12.1992, s. 38). 

(3) Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. april 1999 om registrerings-

dokumenter for kjøretøyer (EFT L 138 av 1.6.1999, s. 57). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 

om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur 

(EFT L 187 av 20.7.1999, s. 42). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om 

grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer 

(EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av  

12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for 

fart på innlands vannveier (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av  

20. desember 2006 om førerkort (EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18). 

2018/EØS/27/17 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

VEITRANSPORT 

1.  I artikkel 6 nr. 3 i direktiv 92/106/EF innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«— Kroatia: 

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,». 

2.  I direktiv 1999/37/EF gjøres følgende endringer: 

a) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

i) I nr. II.4 annet strekpunkt innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR:  Kroatia», 

ii) I nr. III.1.A bokstav b) innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR Kroatia», 

b) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

i) I nr. II.4 annet strekpunkt innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR:  Kroatia», 

ii) I nr. III.1.A bokstav b) innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR Kroatia». 

3.  I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 1999/62/EF innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«— Kroatia: 

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,». 

4.  I nr. 2 i vedlegg II til direktiv 2003/59/EF gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav c) under «Side 1 inneholder:» innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR:  Kroatia», 

b) I bokstav e) under «Side 1 inneholder:» innsettes følgende i listen etter posten «cárta cáilíochta tiomána»: 

«kvalifikacijska kartica vozača», 

c) I bokstav b) under «Side 2 inneholder:» skal annet ledd lyde: 

«Dersom en medlemsstat ønsker å formulere disse tekstene på et annet nasjonalt språk enn ett av følgende 

språk: bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, 

italiensk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk, skal 

den utarbeide en tospråklig versjon av beviset og bruke ett av ovennevnte språk, med forbehold for de øvrige 

bestemmelsene i dette vedlegg.». 

5.  I nr. 3 i vedlegg II til direktiv 2006/126/EF gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav c) under «Side 1 skal inneholde:» innsettes følgende i listen etter posten for Frankrike: 

«HR:  Kroatia»,  
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b) I bokstav e) under «Side 1 skal inneholde:» innsettes følgende i listen etter posten «Ceadúas Tiomána»: 

«Vozačka dozvola», 

c) I bokstav b) under «Side 2 skal inneholde:» skal annet ledd lyde: 

«Dersom en medlemsstat ønsker å angi disse opplysningene på et annet nasjonalt språk enn bulgarsk, kroatisk, 

tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, latvisk, litauisk, 

maltesisk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, slovensk, spansk eller svensk, skal den, med forbehold for de 

øvrige bestemmelsene i dette vedlegg, utarbeide en tospråklig utgave av førerkortet der et av de ovennevnte 

språkene anvendes,». 

DEL B 

TRANSPORT PÅ INNLANDS VANNVEIER 

1.  I vedlegg I til direktiv 91/672/EØF tilføyes følgende under overskriften «GRUPPE B»: 

«Republikken Kroatia: 

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis 

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A 

(Sertifikat for yrkeskvalifikasjoner – Skipsfører klasse A) 

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis 

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B 

(Sertifikat for yrkeskvalifikasjoner – Skipsfører klasse B) 

(i samsvar med forordning om yrkestitler og yrkeskvalifikasjoner for skipsførere, nasjonalt kunngjøringsblad 

nr. 73/09).». 

2.  I direktiv 2006/87/EF gjøres følgende endringer: 

a) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

i) I kapittel 2 sone 3 innsettes følgende etter posten for Republikken Frankrike: 

«Republikken Kroatia: 

Donau: fra elvekilometer 1295 + 500 til elvekilometer 1433 

Drava: fra elvekilometer 0 til elvekilometer 198 + 600 

Sava: fra elvekilometer 211 til elvekilometer 594 

Kupa: fra elvekilometer 0 til elvekilometer 5 + 900 

Una: fra elvekilometer 0 til elvekilometer 15», 

ii) I kapittel 3 sone 4 innsettes følgende etter posten for Republikken Frankrike: 

«Republikken Kroatia: 

Alle andre vannveier som ikke er oppført i sone 3», 

b) I vedlegg II tillegg VI del IV innsettes følgende i listen under avsnitt 1 nr. 1 etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia», 

c) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

i) I del I artikkel 7 nr. 2 innsettes følgende i listen etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia», 
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ii) I del II artikkel 1.06 nr. 2 innsettes følgende i listen etter posten for Irland: 

«25 for Kroatia», 

iii) I del V gjøres følgende endringer: 

— tabellen under nr. 1 skal lyde: 

«Stat Navn Adresse Telefonnummer E-postadresse 

Belgia     

Bulgaria     

Danmark     

Tyskland     

Estland     

Finland     

Frankrike     

Hellas     

Italia     

Irland     

Kroatia     

Latvia     

Litauen     

Luxembourg     

Malta     

Nederland     

Østerrike     

Polen     

Portugal     

Romania     

Sverige     

Sveits     

Spania     

Slovakia     

Slovenia     

Den tsjekkiske 

republikk 
    

Ungarn     

Det forente 

kongerike 
    

Kypros     

Dersom ingen myndighet er angitt, ble ingen vedkommende myndighet angitt av relevant stat.» 
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— i nr. 4 innsettes følgende etter posten for Irland: 

«Kroatia 

Nummer Navn Adresse Telefonnummer E-postadresse 

Dersom ingen godkjente firmaer er angitt, er ingen godkjenning gitt til firmaer i denne staten.». 

 



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/177 

 

RÅDSDIREKTIV 2013/23/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området finansielle tjenester som følge av Republikken Kroatias 

tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 362, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

3) Direktiv 73/239/EØF(1), 2002/83/EF(2), 2005/68/EF(3) 

og 2009/138/EF(4) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 73/239/EØF, 2002/83/EF, 2005/68/EF og 

2009/138/EF endres som angitt i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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. 

  

(1) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av 

lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT L 228 

av 16.8.1973, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av  

5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av  

16. november 2005 om gjenforsikring (EUT L 323 av 9.12.2005, 

s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av  

25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 

17.12.2009, s. 1). 

2018/EØS/27/18 
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2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser 

som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft med forbehold om at tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det 

samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____  



26.4.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/179 

 

VEDLEGG 

1.  I artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i direktiv 73/239/EØF tilføyes følgende: 

«—  Republikken Kroatia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje».». 

2.  I direktiv 2002/83/EF gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 6 nr. 1 bokstav a) innsettes følgende etter posten for Republikken Frankrike: 

«— Republikken Kroatia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»,», 

b) I artikkel 18 nr. 3 innsettes følgende etter femte strekpunkt: 

«—  1. juli 2013 for foretak godkjent i Kroatia, og». 

3. I vedlegg I til direktiv 2005/68/EF innsettes følgende etter posten for Republikken Frankrike: 

«— Republikken Kroatia: «dioničko društvo»,». 

4.  I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer: 

a) i artikkel 73 nr. 5 første ledd skal nytt punkt lyde: 

«(ea) 1. juli 2013 for foretak godkjent i Kroatia,», 

b) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

i) I del A skal nytt punkt lyde: 

«(10a) Republikken Kroatia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»,», 

ii) I del B skal nytt punkt lyde: 

«(10a) Republikken Kroatia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»,», 

iii) I del C skal nytt punkt lyde: 

«(10a) Republikken Kroatia: «dioničko društvo»,». 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/24/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver på området selskapsrett som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før 

tiltredelsen og det i tiltredelsakten eller dens vedlegg 

ikke er truffet bestemmelse om den nødvendige 

tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra 

Kommisjonen, for dette formål vedta de nødvendige 

rettsakter, dersom den opprinnelige rettsakten ikke er 

vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 365, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

3) Direktiv 78/660/EØF(1), 83/349/EØF(2), 

2009/101/EF(3), 2009/102/EF(4), 2011/35/EU(5) og 

2012/30/EU(6) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 2009/101/EF, 2009/102/EF, 

2011/35/EU og 2012/30/EU endres som angitt i vedlegget til 

dette direktiv.  

  

(1) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i 

traktatens artikkel 50 paragraf 2 bokstav g) om årsregnskapene for 

visse selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11). Merknad: 

Tittelen på direktiv 78/660/EØF er endret for å ta hensyn til 

omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, i samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; 

den opprinnelige henvisningen var til traktatens artikkel 54 

paragraf 3 bokstav g). 

(2) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i 

traktatens artikkel 50 paragraf 2 bokstav g) om konsoliderte 

regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1). Merknad: Tittelen på 

direktiv 83/349/EØF er endret for å ta hensyn til omnumme-

reringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, i samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den 

opprinnelige henvisningen var til traktatens artikkel 54 paragraf 3 

bokstav g). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av  

16. september 2009 om samordning av de garantier som kreves i 

medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 54 

annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns 

interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige (EUT L 

258 av 1.10.2009, s. 11). Merknad: Tittelen på direktiv 

2009/101/EF er endret for å ta hensyn til omnummereringen av 

artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, i 

samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige 

henvisningen var til traktatens artikkel 48 annet ledd. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF av  

16. september 2009 på området selskapsrett om enpersonsaksje-

selskaper (EUT L 258 av 1.10.2009, s. 20). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 2011 

om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 29.4.2011, 

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av  

25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i 

medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder 

stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres 

kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige  

(EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 

2018/EØS/27/19 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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 med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

DEL A 

SELSKAPSRETT 

1.  I artikkel 1 i direktiv 2009/101/EF innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  Kroatia: 

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću,». 

2.  I vedlegg 1 til direktiv 2009/102/EF innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  Kroatia: 

«društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo,». 

3.  I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2011/35/EF innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  i Kroatia: 

— dioničko društvo,». 

4.  I vedlegg I til direktiv 2012/30/EF innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«—  Kroatia: 

dioničko društvo,». 

DEL B 

REGNSKAPSSTANDARDER 

1.  I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/660/EØF gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd tilføyes følgende: 

«—  i Kroatia: 

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću,», 

b) I annet ledd tilføyes følgende: 

«(ab)  i Kroatia: 

javno trgovačko društvo, komanditno društvo,». 

2. I artikkel 4 nr. 1 første ledd i direktiv 83/349/EØF tilføyes følgende: 

«(ab)  i Kroatia 

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću,». 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2013/25/EU 

av 13. mai 2013 

om tilpasning av visse direktiver om etableringsrett og adgang til å yte tjenester som følge av Republikken 

Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig 

artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsakten for Kroatia skal 

Rådet vedta de nødvendige rettsakter med kvalifisert 

flertall etter forslag fra Kommisjonen dersom det på 

grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter 

som er vedtatt av institusjonene før tiltredelsen, og de 

nødvendige tilpasninger ikke er fastsatt i tiltredelses-

akten eller dens vedlegg, med mindre den opprinnelige 

rettsakten er vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet og vedtok 

tiltredelsestraktaten for Kroatia, angir at det er politisk 

enighet mellom De høye Traktatparter om en rekke 

tilpasninger av rettsakter vedtatt av institusjonene, 

nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer 

Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene 

før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig 

for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 368, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

3) Direktiv 74/557/EØF(1), 77/249/EØF(2), 98/5/EF(3) 

og 2005/36/EF(4) bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 74/557/EØF, 77/249/EØF, 98/5/EF og 2005/36/EF 

endres som angitt i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen vedta og kunngjøre de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for Kroatias 

tiltredelse til Unionen. 

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. 

  

(1) Rådsdirektiv 74/557/EØF av 4. juni 1974 om gjennomføring av 

etableringsadgang og adgang til å yte tjenester for selvstendig 

virksomhet og formidlervirksomhet innen handel med og 

distribusjon av giftige stoffer (EFT L 307 av 18.11.1974, s. 5). 

(2) Rådsdirektiv 77/249/EØF av 22. mars 1977 med henblikk på å lette 

den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester 

(EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/5/EF av 16. februar 1998 om 

lettelse av adgangen til å utøve advokatyrket på permanent 

grunnlag i en annen medlemsstat enn staten der den faglige kvalifi-

kasjonen er ervervet (EFT L 77 av 14.3.1998, s. 36). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av  

7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT  

L 255 av 30.9.2005, s. 22). 

2018/EØS/27/20 
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2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser 

som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft med forbehold for at og fra den dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2013. 

 For Rådet 

 S. COVENEY 

 Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

DEL A 

GJENSIDIG GODKJENNING AV YRKESKVALIFIKASJONER 

I direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 49 nr. 2 første ledd skal nytt punkt lyde: 

«(ba) 1. juli for Kroatia,» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt V.1 gjøres følgende endringer: 

i) I tabellen i nr. 5.1.1 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma «doktor 

medicine/doktorica 

medicine» 

Medicinski fakulteti sveučilišta 

u Republici  Hrvatskoj 

 1. juli 2013» 

ii) I tabellen i nr. 5.2.1 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma o specijalističkom 

usavršavanju 

Ministarstvo nadležno za 

zdravstvo 

1. juli 2013» 

iii) I tabellen i nr. 5.1.3 innsettes følgende poster etter postene for Frankrike: 

— i tabellen for «Anestesiologi» og «Generell kirurgi»: 

«Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna 

medicina 

Opća kirurgija» 

— i tabellen for «Nevrokirurgi» og «Fødselshjelp og kvinnesykdommer»: 

«Hrvatska Neurokirurgija Ginekologija i opstetricija» 

— i tabellen for «Indremedisin» og «Øyesykdommer»: 

«Hrvatska Opća interna medicina Oftalmologija i optometrija» 

— i tabellen for «Øre-nese-halssykdommer» og «Barnesykdommer»: 

«Hrvatska Otorinolaringologija Pedijatrija» 

— i tabellen for «Lungesykdommer» og «Urologi»: 

«Hrvatska Pulmologija Urologija» 

— i tabellen for «Ortopedisk kirurgi» og «Patologisk anatomi»: 

«Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija» 
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— i tabellen for «Nevrologi» og «Psykiatri»: 

«Hrvatska Neurologija Psihijatrija» 

— i tabellen for «Diagnostisk radiologi» og «Radioterapi»: 

«Hrvatska Klinička radiologija Onkologija i radioterapija» 

— i tabellen for «Plastikkirurgi» og «Klinisk biologi»: 

«Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija»  

— i tabellen for «Medisinsk mikrobiologi» og «Klinisk kjemi»: 

«Hrvatska Klinička mikrobiologija»  

— i tabellen for «Immunologi» og «Torakskirurgi»: 

«Hrvatska Alergologija i klinička imunologija»  

— i tabellen for «Barnekirurgi» og «Karkirurgi»: 

«Hrvatska Dječja kirurgija Vaskularna kirurgija» 

— i tabellen for «Hjertesykdommer» og «Fordøyelsessykdommer»: 

«Hrvatska Kardiologija Gastroenterologija» 

— i tabellen for «Revmatologi» og «Generell hematologi»: 

«Hrvatska Reumatologija Hematologija» 

— i tabellen for «Endokrinologi» og «Fysioterapi»: 

«Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija Fizikalna medicina i rehabilitacija» 

— i tabellen for «Nevropsykiatri» og «Hudsykdommer og veneriske sykdommer»: 

«Hrvatska  Dermatologija i venerologija» 

— i tabellen for «Radiologi» og «Barne- og ungdomspsykiatri»: 

«Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna 

psihijatrija» 
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— i tabellen for «Geriatri» og «Nyresykdommer»: 

«Hrvatska  Nefrologija» 

— i tabellen for «Smittsomme sykdommer» og «Samfunnsmedisin»: 

«Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina» 

— i tabellen for «Farmakologi» og «Arbeidsmedisin»: 

«Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Medicina rada i športa» 

— i tabellen for «Allergologi» og «Nukleærmedisin»: 

«Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina» 

— i tabellen for «Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning)»: 

«Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija» 

— i tabellen for «Biologisk hematologi»: 

«Hrvatska»  

— i tabellen for «Stomatologi» og «Dermatologi»: 

«Hrvatska»   

— i tabellen for «Venerologi» og «Tropemedisin»: 

«Hrvatska»   

— i tabellen for «Gastroenterologisk kirurgi» og «Akuttmedisin»: 

«Hrvatska Abdominalna kirurgija Hitna medicina» 

— i tabellen for «Klinisk nevrofysiologi» og «Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning for 

leger og tannleger)»: 

«Hrvatska»   

— i tabellen for «Medisinsk onkologi» og «Medisinsk genetikk»: 

«Hrvatska»   
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iv) I tabellen i nr. 5.4.1 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma o specijalističkom 

usavršavanju 

specijalist obiteljske medicine 1. juli 2013» 

b) I tabellen i avsnitt V.2 nr. 5.2.2 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska 1. Svjedodžba 

«medicinska sestra 

opće njege/medicinski 

tehničar opće njege» 

2.  Svjedodžba 

«prvostupnik 

(baccalaureus) 

sestrinstva/ 

prvostupnica 

(baccalaurea) 

sestrinstva» 

1. Srednje strukovne 

škole koje izvode 

program za stjecanje 

kvalifikacije 

«medicinska sestra 

opće njege/medicinski 

tehničar opće njege» 

2. Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Sveučilišta u 

Republici Hrvatskoj 

Veleučilišta u 

Republici Hrvatskoj 

1. medicinska sestra 

opće njege/medicinski 

tehničar opće njege 

2. prvostupnik 

(baccalaureus) 

sestrinstva/ 

prvostupnica 

(baccalaurea) 

sestrinstva 

1. juli 2013» 

c) I tabellen i avsnitt V.3 nr. 5.3.2 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma «doktor 

dentalne 

medicine/doktorica 

dentalne medicine» 

Fakulteti sveučilišta 

u Republici 

Hrvatskoj 

 doktor dentalne 

medicine/ 

doktorica 

dentalne 

medicine 

1. juli 2013» 

d) I tabellen i avsnitt V.4 nr. 5.4.2 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma «doktor 

veterinarske 

medicine/doktorica 

veterinarske medicine» 

Veterinarski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 1. juli 2013» 

e)  I tabellen i avsnitt V.5 nr. 5.5.2 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Svjedodžba 

«prvostupnik 

(baccalaureus) 

primaljstva/sveučilišna 

prvostupnica 

(baccalaurea) 

primaljstva» 

Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Veleučilišta i visoke 

škole u Republici 

Hrvatskoj 

prvostupnik 

(baccalaureus) 

primaljstva/ 

prvostupnica 

(baccalaurea) 

primaljstva 

1. juli 2013» 
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f) I tabellen i avsnitt V.6 nr. 5.6.2 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska Diploma «magistar 

farmacije/magistra 

farmacije» 

— Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet  Sveučilišta u Zagrebu  

— Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Splitu  

— Kemijsko-tehnološki fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

 1. juli 2013» 

g) I tabellen i avsnitt V.7 nr. 5.7.1 innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska»     

3)  I vedlegg VI innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Hrvatska — Diploma «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka 

arhitekture i urbanizma» utstedt av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

— Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» 

utstedt av Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu 

— Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» 

utstedt av Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u 

Splitu 

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture» utstedt av Arhitektonski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka 

arhitekture» utstedt av Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Splitu 

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka 

arhitekture» utstedt av Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 

Sveučilišta u Splitu 

— Diploma «diplomirani arhitektonski inženjer» utstedt av Arhitektonski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

— Diploma «inženjer» utstedt av Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

— Diploma «inženjer» utstedt av Arhitektonsko-građevinsko-geodetski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu etter fullførte studier ved Arhitektonski odjel 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta 

— Diploma «inženjer» utstedt av Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu etter 

fullførte studier ved Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta 

— Diploma «inženjer» utstedt av Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu etter 

fullførte studier ved Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta 

— Diploma «inženjer arhitekture» utstedt av Arhitektonski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

Alle diplomer må ledsages av et bevis på medlemskap i den kroatiske 

arkitektforening (Hrvatska komora arhitekata) utstedt av nevnte 

arkitektforening i Zagreb. 

Tredje 

akademiske år 

etter tiltredelsen» 
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DEL B 

JURIDISKE YRKER 

1)  I artikkel 1 nr. 2 i direktiv 77/249/EØF tilføyes følgende: 

«Kroatia Odvjetnik/Odvjetnica» 

2)  I artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 98/5/EF innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«Kroatia Odvjetnik/Odvjetnica» 

DEL C 

HANDEL MED OG DISTRIBUSJON AV GIFTIGE STOFFER 

I vedlegget til direktiv 74/557/EØF tilføyes følgende: 

«— Kroatia: 

1.  Kjemikalier/giftige stoffer som omfattes av loven om kjemikalier (OG 150/05, 53/08, 49/11), og 

forskriftene som er vedtatt på grunnlag av nevnte lov. 

2.  Plantevernmidler som omfattes av loven om plantevernmidler (OG 70/05), og forskriftene som er vedtatt 

på grunnlag av nevnte lov.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/26/EU 

av 8. februar 2013 

om tilpasning av visse direktiver om næringsmiddeltrygghet samt veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Kroatias 

tiltredelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Republikken 

Kroatia, særlig artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Republikken Kroatia, 

særlig artikkel 50, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsesakten skal Kommi-

sjonen vedta de nødvendige rettsakter dersom det på 

grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter 

som er vedtatt av institusjonene før tiltredelsen, og de 

nødvendige tilpasninger ikke er fastsatt i tiltredel-

sesakten eller dens vedlegg, dersom den opprinnelige 

rettsakten er vedtatt av Kommisjonen. 

2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet tiltredelses-

traktaten, angir at det er politisk enighet mellom De 

høye Traktatparter om en rekke tilpasninger av retts-

akter vedtatt av institusjonene, nødvendige på grunn av 

tiltredelsen, og oppfordrer Rådet og Kommisjonen til å 

vedta disse tilpasningene før tiltredelsen, utfylt og 

ajourført der det er nødvendig for å ta hensyn til 

rettsutviklingen i Unionen. 

3) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF(1) og 2006/141/EF(2) 

bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 1999/21/EF og 2006/141/EF endres som angitt i 

vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 10.6.2013,  

s. 376, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av 

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29. 

(2) EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest på dagen for Republikken 

Kroatias tiltredelse til Den europeiske union vedta og kunngjøre 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra datoen for 

Republikken Kroatias tiltredelse til Den europeiske union. 

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 med forbehold for at og fra den dag 

tiltredelsestraktaten for Republikken Kroatia trer i kraft. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

2018/EØS/27/21 

 _____  
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VEDLEGG 

NÆRINGSMIDDELTRYGGHET, VETERINÆR- OG PLANTEHELSEPOLITIKK 

REGELVERK OM NÆRINGSMIDDELTRYGGHET 

1.  31999 L 0021: Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske 

formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29): 

i artikkel 4 nr. 1 erstattes listen som starter med «på bulgarsk» og slutter med «medicinska ändamål», med følgende 

liste: 

«—  på bulgarsk: 

«Диетични храни за специални медицински цели» 

—  på spansk: 

«Alimento dietético para usos médicos especiales» 

—  på tsjekkisk: 

«Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely» 

—  på dansk: 

«Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål» 

—  på tysk: 

«Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische 

Zwecke (Bilanzierte Diäten)» 

—  på estisk: 

«Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks» 

—  på gresk: 

«Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» 

—  på engelsk: 

«Food(s) for special medical purposes» 

—  på fransk: 

«Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales» 

—  på kroatisk: 

«Hrana za posebne medicinske potrebe» 

—  på italiensk: 

«Alimento dietetico destinato a fini medici speciali» 

—  på latvisk: 

«Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem» 

—  på litauisk: 

«Specialios medicininės paskirties maisto produktai»  
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—  på ungarsk: 

«Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer» 

—  på maltesisk: 

«Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi» 

—  på nederlandsk: 

«Dieetvoeding voor medisch gebruik» 

—  på polsk: 

«Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego» 

—  på portugisisk: 

«Produto dietético de uso clínico» 

—  på rumensk: 

«Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale» 

—  på slovakisk: 

«dietetická potravina na osobitné lekárske účely» 

—  på slovensk: 

«Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene» 

—  på finsk: 

«Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita» 

—  på svensk: 

«Livsmedel för speciella medicinska ändamål».» 

2.  32006 L 0141: Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1): 

a) i artikkel 11 på listen som starter med «— på bulgarsk» og slutter med «Tillskottsnäring», innsettes følgende 

post etter posten for fransk: 

«— på kroatisk: «početna hrana za dojenčad» og «prijelazna hrana za dojenčad»,» 

b) i artikkel 12 på listen som starter med «— på bulgarsk» og slutter med «Tillskottsnäring uteslutande baserad på 

mjölk», innsettes følgende post etter posten for fransk: 

«— på kroatisk: «početna mliječna hrana za dojenčad» og «prijelazna mliječna hrana za dojenčad»,». 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 14. juni 2013 

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

veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia 

[meld under nummeret K(2013) 3474] 

(2013/290/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Kroatia, særleg 

artikkel 3 nr. 4, 

med tilvising til tilmeldingsakta for Kroatia, særleg artikkel 50, 

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(1) er det 

i vedlegg I fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar 

som er godkjende i samsvar med rådsdirektiv 

91/496/EØF(2) og 97/78/EF(3), og i vedlegg II ei liste 

over sentrale einingar, regionale einingar og lokale 

einingar i det integrerte veterinærdatasystemet 

(TRACES). 

2) Vedtak 2009/821/EF, som er vedteke av Kommisjonen, 

skal framleis gjelde etter 1. juli 2013 og må difor 

tilpassast til tilmeldinga av Kroatia. Dei naudsynte 

tilpassingane er ikkje fastsette i tilmeldingsakta for 

Kroatia(4) og må difor, før tilmeldinga, vedtakast 

gjennom denne avgjerda, slik at dei kan nyttast frå og 

med tilmeldinga. 

3) Utvidingsprosessen vil føre med seg store endringar i 

landegrensene mellom den nye Unionen og tilgrensande 

tredjestatar, med utviding av kystgrensa til å omfatte 

meir av middelhavskysten, og med ytterlegare éi 

internasjonal lufthamn. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) TEU L 112 av 24.4.2012, s. 21. 

4) Tilsynstenesta til Kommisjonen (tidlegare kalla inspek-

sjonstenesta til Kommisjonen), som er underlagd 

Næringsmiddel- og veterinærkontoret, har gjennomført 

tilsyn med dei stadene som er framlagde som grense-

kontrollstasjonar i Kroatia på grensa til tredjestatar. Det 

er venta at desse stadene vil oppfylle krava til Unionen 

innan tilmeldingsdatoen. Framlegga til plassering i 

Kroatia bør difor førast opp i lista i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF over godkjende grensekontrollstasjonar i 

medlemsstatane. 

5) Som følgje av tilmeldinga av Kroatia kjem samstundes 

visse medlemsstatar, dvs. Ungarn og Slovenia, ikkje 

lenger til å ha grense mot tredjestatar. Difor vil visse 

grensekontrollstasjonar i desse medlemsstatane verte 

overflødige. Lista over godkjende grensekontrollsta-

sjonar i desse to medlemsstatane i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

6) Vidare vil utvidingsprosessen føre til at ytterlegare 

lokale veterinæreiningar i Kroatia kan nyttast i 

TRACES. Desse lokale veterinæreiningane må difor 

førast opp i lista over medlemsstatane sine lokale 

einingar i TRACES, som er fastsett i vedlegg II til 

vedtak 2009/821/EF. 

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

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for nærings-

middelkjeda 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. 

2018/EØS/27/22 
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Artikkel 2 

Dei endringane som er fastsette i vedlegget, tek til å gjelde med atterhald for og frå den datoen då 

tilmeldingstraktaten for Kroatia tok til å gjelde. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 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)  Følgjande del om Kroatia vert lagd til etter delen om Frankrike: 

«Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: 

HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — 

Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: 

HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA 

— Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA —  

Maa: KROATIA — Land: KROATIEN 

Bajakovo HR VUK 3 R  HC (2), NHC(2)  

Karasovići HR KRS 3 R  HC (2), NHC(2)  

Nova Sela HR MET 3 R  HC(2), NHC(2) E, O 

Ploče HR PLE 1 P  HC, NHC  

Rijeka HR RJK 1 P  HC, NHC  

Stara Gradiška HR SGS 3 R  HC, NHC U, E, O 

Zagreb HR ZAG 4 A  HC (2), NHC(2) O» 

b)  I den delen som gjeld Ungarn, går postane for jernbana i Gyékényes og vegen i Letenye ut. 

c)  I den delen som gjeld Slovenia, går postane for jernbana i Dobova og vegen i Gruškovje, Jelšane og Obrežje ut. 

2)  I vedlegg II vert følgjande del om Kroatia lagd til etter delen om Frankrike: 

«Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — 

Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA 

— Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA 

— País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: 

HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN 

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — 

LOKALE ENHEDER — UNITA’ LOKALI — ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — 

KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — 

LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS 

LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET 

YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER 

HR00001 BJELOVAR 

HR00007 GRAD ZAGREB 

HR00002 OSIJEK 

HR00003 RIJEKA 

HR00009 ŠIBENIK 

HR00008 SLAVONSKI BROD 

HR00004 SPLIT 

HR00005 VARAŽDIN 

HR00006 ZAGREB» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. juni 2013 

om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra 

tredjestater før 1. juli 2013 

[meddelt under nummer K(2013) 3475] 

(2013/291/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig  

artikkel 42, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia forventes å tiltre Unionen 1. juli 2013. 

Produkter av animalsk opprinnelse vil være underlagt 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av  

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(1). Visse produkter av animalsk opprinnelse 

som er innført til Kroatia før denne dato, oppfyller 

imidlertid ikke de relevante regler som er fastsatt i 

nevnte forordning. 

2) Noen av nevnte produkter er blitt frigitt for fri 

omsetning i Kroatia, mens andre ennå ikke er blitt 

underlagt tollprosedyren og fremdeles er under toll-

myndighetenes tilsyn. 

3) For å lette overgangen fra den eksisterende ordning i 

Kroatia til den ordning som følger av anvendelse av 

Unionens regelverk, bør det fastsettes overføringstiltak 

for omsetning av nevnte produkter. 

4) Nevnte produkter bør bare bringes i omsetning på 

hjemmemarkedet i Kroatia på egnede vilkår. Særlig med 

tanke på at det nåværende sporbarhetssystemet ikke er 

tilstrekkelig, bør produkter som ikke oppfyller kravene, 

ikke bearbeides av virksomheter som har tillatelse til å 

sende sine produkter til andre medlemsstater. 

5) Produkter som ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 853/2004, bør ikke innføres til andre medlemsstater. 

For å sikre at det ikke handles med de berørte produkter 

i Unionen bør medlemsstatene gjennomføre egnede 

kontroller i samsvar med rådsdirektiv 89/662/EØF av 

11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel 

innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av 

det indre marked(2). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

6) Eksport av slike produkter til tredjestater bør oppfylle 

kravene i egnede bestemmelser og gjennomføres i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av 

allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregel-

verket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangs-

måter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(3). 

7) Produkter som ett år etter tiltredelsesdatoen ennå ikke er 

eksportert eller frigitt for fri omsetning og brakt i 

omsetning på markedet i Kroatia, og som oppbevares 

under tollmyndighetenes tilsyn, bør destrueres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne beslutning får anvendelse på produkter av animalsk 

opprinnelse som oppfyller følgende vilkår: 

a)  produkter som omfattes av forordning (EF) nr. 853/2004, 

b)  produkter som ikke oppfyller kravene i forordning (EF)  

nr. 853/2004, 

c)  produkter som ble innført til Kroatia fra tredjestater før  

1. juli 2013. 

Artikkel 2 

Produkter av animalsk opprinnelse som er frigitt for fri 

omsetning i Kroatia før 1. juli 2013 

Produkter nevnt i artikkel 1 som er frigitt for fri omsetning i 

Kroatia før 1. juli 2013, kan fortsatt bringes i omsetning på 

Kroatias territorium i en periode på ett år etter nevnte dato, 

forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  de må ikke bearbeides av virksomheter som har tillatelse til 

å sende sine produkter til andre medlemsstater, 

b)  de må være påført det nasjonale merket fastsatt i Kroatias 

nasjonale regler som gjelder på datoen for frigivelse for fri 

omsetning, og som ikke er det samme som stempelmerket 

  

(3) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 
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nevnt i avsnitt I kapittel III i vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(1), eller identifika-

sjonsmerket nevnt i avsnitt I i vedlegg II til forordning  

(EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 3 

Produkter av animalsk opprinnelse som er innført til 

Kroatia, men som ikke er frigitt for fri omsetning før  

1. juli 2013 

Produkter nevnt i artikkel 1 som er innført til Kroatia før  

1. juli 2013, men som ikke er frigitt for fri omsetning før nevnte 

dato, kan bare frigis for fri omsetning i Kroatia og bringes i 

omsetning på Kroatias territorium før 30. juni 2014, forutsatt at 

de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 2. 

Artikkel 4 

Forbud mot å sende produkter av animalsk opprinnelse fra 

Kroatia til andre medlemsstater 

1.  Produkter nevnt i artikkel 1 skal ikke sendes fra Kroatia til 

andre medlemsstater. 

2.  Medlemsstatene skal i samsvar med rådsdirektiv 

89/662/EØF, særlig artikkel 3, sikre at produktene nevnt i 

artikkel 1 ikke handles mellom medlemsstatene. 

Artikkel 5 

Eksport til tredjestater 

I en overgangsperiode fram til 1. juli 2014 kan produktene 

nevnt i artikkel 1 fortsatt eksporteres fra Kroatia til tredjestater, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  eksporten må gjennomføres i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, 

  

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

b)  alle forsendelser må forlate Kroatias territorium under 

direkte tilsyn av vedkommende myndighet og skal ikke 

krysse andre medlemsstaters territorium, 

c)  alle forsendelser må fraktes i et transportmiddel som er blitt 

forseglet av vedkommende myndighet, og forseglingene må 

kontrolleres på utførselsstedet fra Kroatia. 

Artikkel 6 

Destruksjon av forsendelser under tollmyndighetenes tilsyn 

1. juli 2014 

Forsendelser med produkter nevnt i artikkel 1 som fremdeles er 

under tollmyndighetenes tilsyn 1. juli 2014, skal destrueres 

under tilsyn av vedkommende myndighet. 

Alle utgifter til destruksjon av slike forsendelser skal belastes 

eieren av forsendelsen. 

Artikkel 7 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse med forbehold for at og fra 

den dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft. 

Artikkel 8 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 656/2013 

av 10. juli 2013 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for 

hunder, katter og ildrer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 

42, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 

av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF(1) 

får anvendelse blant annet på forflytning til medlems-

stater fra tredjestater av kjæledyr av artene som er 

oppført i vedlegg I til nevnte forordning. Hunder og 

katter er oppført i del A og ildrer er oppført i del B i 

nevnte vedlegg. 

2)  Del B avsnitt 2 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 998/2003 inneholder en liste over stater og 

territorier, herunder Kroatia, som anvender regler for 

ikke-kommersielle forflytninger av disse kjæledyrene 

som minst tilsvarer reglene fastsatt i nevnte forordning. 

3)  Som følge av dette kan hunder, katter og ildrer som 

forflyttes fra disse statene og territoriene til medlems-

stater, ledsages av et pass som er i samsvar med 

modellen i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/803/EF 

av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass 

for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor 

Fellesskapet(2) og tilleggskravene fastsatt i vedlegg II til 

nevnte vedtak, med visse nødvendige tilpasninger med 

hensyn til standardpassets omslag. 

4)  Fra tiltredelsesdatoen for Kroatia skal hunder, katter og 

ildrer ikke forflyttes fra Kroatia til en annen medlems-

stat med mindre de ledsages av et pass som er i samsvar 

med modellen i vedlegg I til vedtak 2003/803/EF og 

tilleggskravene fastsatt i vedlegg II til nevnte vedtak. 

5)  Blankopass trykt av vedkommende myndigheter i 

Kroatia samt blankopass distribuert til, men ennå ikke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

(2) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1. 

utstedt av, godkjente veterinærer i Kroatia før tiltredel-

sesdatoen kan imidlertid fortsatt finnes på lager etter 

denne datoen. 

6)  Samtidig bør pass utstedt før tiltredelsesdatoen fortsatt 

godtas, på visse vilkår, i en overgangsperiode på tre år 

for å begrense den administrative og økonomiske 

byrden på eiere av kjæledyr. 

7)  For å lette overgangen fra den eksisterende ordningen til 

den som gjelder fra tiltredelsesdatoen for Kroatia, er det 

derfor hensiktsmessig å fastsette overgangstiltak for 

forflytning av kjæledyr fra Kroatia til andre medlems-

stater. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal tillate forflytning fra Kroatia til deres 

territorium av kjæledyr av artene oppført i del A og B i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 998/2003 som ledsages av et pass som 

er utstedt av en godkjent veterinær i Kroatia senest  

30. juni 2014 og som oppfyller følgende krav: 

a)  det er utarbeidet i samsvar med modellen i vedlegg I til 

vedtak 2003/803/EF og tilleggskravene fastsatt i del A, del 

B nr. 2 bokstav a) og c) og del C i vedlegg II til nevnte 

vedtak, 

b)  som unntak fra del B nr. 1 og del B nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg II til vedtak 2003/803/EF er Kroatias emblem trykt 

på omslagets øverste firedel, over ordene «Republika 

Hrvatska», på en blå bakgrunn (PANTONE REFLEX 

BLUE). 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Den får anvendelse fram til 30. juni 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. juni 2013 

om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor 

Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 3988] 

(2013/346/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/158/EF av  

30. november 2009 om dyrehelsevilkår for handel innenfor 

Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og 

rugeegg(1), særlig artikkel 3 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/158/EF skal 

medlemsstatene framlegge en plan for Kommisjonen 

som beskriver de nasjonale tiltak de har til hensikt å 

iverksette for å sikre overholdelse av reglene fastsatt i 

vedlegg II til nevnte direktiv for godkjenning av virk-

somheter med sikte på handel med nevnte varer 

innenfor Unionen. 

2) Med henblikk på sin tiltredelse til Unionen 1. juli 2013 

har Kroatia framlagt sin plan for Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/158/EF. 

Planen, endret etter forslag fra Kommisjonen i forbin-

delse med Kommisjonens gjennomgåelse, oppfyller 

kriteriene fastsatt i direktiv 2009/158/EF og gjør det 

mulig å nå målene i nevnte direktiv, forutsatt at planen 

gjennomføres på en effektiv måte og ajourføres 

regelmessig av Kroatia. Den bør derfor godkjennes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 2.7.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-

avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 5 av 

22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Planen som beskriver de nasjonale tiltak som skal iverksettes 

for å sikre overholdelse av reglene fastsatt i vedlegg II til 

direktiv 2009/158/EF for godkjenning av virksomheter med 

sikte på handel med fjørfe og rugeegg innenfor Unionen fastsatt 

i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv, og framlagt for Kommisjonen 

av Kroatia 19. april 2013, godkjennes. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2018/EØS/27/25 

 ___________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. juni 2013 

om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse 

dyresykdommer 

[meddelt under nummer K(2013) 3992] 

(2013/347/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 

om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 

disease(1), særlig artikkel 21 nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til rådsdirektiv 2001/89/EF av  

23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av 

klassisk svinepest(2), særlig artikkel 22 nr. 3 annet ledd, 

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(3), særlig artikkel 72 nr. 7, 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av  

20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av 

aviær influensa og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(4), 

særlig artikkel 62 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 92/66/EØF er det fastsatt bekjempel-

sestiltak som skal iverksettes i Unionen ved utbrudd av 

Newcastle disease. Ved direktiv 92/66/EØF er det blant 

annet fastsatt at hver medlemsstat skal utarbeide en 

beredskapsplan der det oppgis hvilke nasjonale tiltak 

som skal iverksettes ved utbrudd av nevnte sykdom. 

2) Ved direktiv 2001/89/EF er det fastsatt minimumstiltak 

i Unionen for bekjempelse av klassisk svinepest. Ved 

direktiv 2001/89/EF er det blant annet fastsatt at hver 

medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan der det 

oppgis hvilke nasjonale tiltak som skal iverksettes ved 

utbrudd av nevnte sykdom. 

3) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minimumstiltak 

for bekjempelse som skal iverksettes ved utbrudd av 

munn- og klovsyke uansett virustype. I nevnte direktiv 

er det også fastsatt visse forebyggende tiltak med sikte 

på å øke vedkommende myndigheters og landbrukets 

bevissthet om og beredskap overfor munn- og klovsyke. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 2.7.2013, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. 

(2) EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5. 

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

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

Ved direktiv 2003/85/EF er det blant annet fastsatt at 

medlemsstatene skal utarbeide en beredskapsplan der 

det oppgis hvilke nasjonale tiltak som kreves for å 

opprettholde en høy grad av bevissthet om og beredskap 

overfor munn- og klovsyke og et sterkt miljøvern, samt 

hvilke tiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- 

og klovsyke. 

4) Ved direktiv 2005/94/EF er det fastsatt visse 

forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig 

påvisning av aviær influensa som skal øke vedkom-

mende myndigheters og landbrukets bevissthet om og 

beredskap overfor risikoene knyttet til nevnte sykdom. 

Ved nevnte direktiv er det også fastsatt minimumstiltak 

for bekjempelse som skal iverksettes dersom det bryter 

ut aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangen-

skap, og tiltak for tidlig påvisning av eventuell spred-

ning av aviært influensavirus til pattedyr. Ved direktiv 

2005/94/EF er det blant annet fastsatt at medlemsstatene 

skal utarbeide en beredskapsplan i samsvar med vedlegg 

X i nevnte direktiv med opplysninger om nasjonale 

tiltak som skal iverksettes ved utbrudd av aviær 

influensa. 

5) Ved rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 

24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving(5) er det fastsatt regler for avliving av dyr som 

ales opp eller holdes for produksjon av næringsmidler, 

ull, hud, pels eller andre produkter, samt avliving av dyr 

med henblikk på nedslakting og tilknyttet virksomhet. 

Ved forordning (EF) nr. 1099/2009 er det blant annet 

fastsatt at de planlagte bedøvings- og avlivingsmetodene 

og tilhørende standardiserte framgangsmåter for å sikre 

at reglene i denne forordning overholdes, skal inngå i 

beredskapsplanene som kreves i henhold til unionsretten 

om dyrehelse, på grunnlag av antakelsene som er gjort i 

beredskapsplanen om omfanget av og stedet der det er 

mistanke om sykdomsutbrudd. 

6) Med henblikk på sin tiltredelse til Unionen 1. juli 2013 

har Kroatia framlagt sine beredskapsplaner for New-

castle disease, klassisk svinepest, munn- og klovsyke og 

aviær influensa for Kommisjonen for gjennomgåelse og 

godkjenning. 

7) Planene, endret av Kroatia etter forslag fra Kommi-

sjonen i forbindelse med Kommisjonens gjennomgåelse, 

overholder kriteriene fastsatt i direktiv 92/66/EØF, 

2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF. De inneholder 

også de nødvendige elementer for å oppfylle kravene i 

  

(5) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 
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forordning (EF) nr. 1099/2009. Forutsatt at planene 

gjennomføres på en effektiv måte og ajourføres regel-

messig gjør de det mulig å nå målene i direktiv 

92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF og 

forordning (EF) nr. 1099/2009. Disse planene bør derfor 

godkjennes ved denne beslutning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Følgende beredskapsplaner framlagt av Kroatia 11. mai 2013 

godkjennes: 

a) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av Newcastle disease, som 

fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 92/66/EØF, 

b) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av klassisk svinepest, som 

fastsatt i artikkel 22. nr. 1 i direktiv 2001/89/EF, 

c) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

kreves for å opprettholde en høy grad av bevissthet om og 

beredskap overfor munn- og klovsyke og et sterkt 

miljøvern, samt hvilke tiltak som skal iverksettes ved 

utbrudd av munn- og klovsyke, som fastsatt i artikkel 72  

nr. 1 i direktiv 2003/85/EF, 

d) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av aviær influensa, som fastsatt 

i artikkel 62 nr. 1 i direktiv 2005/94/EF. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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