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EF-ORGANER
KOMMISJONEN
EØS-KOMITEENS BESLUTNING

98/EØS/42/01

nr. 1/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og
vedlegg XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

Direktivets bestemmelser skal, for denne avtales formål, gjelde
med følgende tilpasninger:
a)

i artikkel 1 skal ordene “medlemsstatenes valutaer” endres
til “medlemsstatenes og EFTA-statenes valutaer”,

b)

artikkel 2 bokstav c) skal lyde:

ut fra følgende betraktninger:
“«finansinstitusjon»,
Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
53/96 av 4. oktober 1996(1).

-

kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 første
strekpunkt i direktiv 77/780/EØF,

Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 34/96 av 31. mai 1996(2).

-

forsikringsforetak som definert i artikkel 1 bokstav a)
i direktiv 92/49/EØF,

-

forsikringsforetak som definert i artikkel 1 bokstav a)
i direktiv 92/96/EØF,

Direktiv 97/5/EF vil få anvendelse også for pengeoverføringer på
tvers av landegrensene i Liechtensteins, Islands og Norges valutaer.

-

investeringsforetak som definert i artikkel 1 nr. 2 i
direktiv 85/611/EØF,

Direktiv 97/5/EF skal innlemmes i avtalens vedlegg IX og, til
informasjon, oppføres i avtalens vedlegg XIX -

-

investeringsforetak som definert i artikkel 1 nr. 2 i
direktiv 93/22/EØF,

BESLUTTET FØLGENDE:

-

andre foretak som har lignende virksomhet som
foretakene nevnt i de foregående strekpunkter, eller
hvis hovedvirksomhet er å erverve eierandeler i
finansielle aktiva eller å omdanne finansielle
fordringer.””

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF av 27. januar 1997
om pengeoverføringer på tvers av landegrensene( 3 ) skal
innlemmes i avtalen.

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX etter nr. 16 (europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/26/EF) skal nytt nr. 16a lyde:
“16a.

397 L 0005: Europaparlaments- og rådsdirektiv
97/5/EF av 27. januar 1997 om pengeoverføringer på
tvers av landegrensene (EFT nr. L 43 av 14.2.1997,
s. 25).

(1)

EFT nr. L 21 av 23.1.1997, s. 8, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 4 av
23.1.1997, s. 48.

(2)

EFT nr. L 237 av 19.9.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41
av 19.9.1996, s. 79.

(3)

EFT nr. L 43 av 14.2.1997, s. 25.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave

Nr. 42/2

8.10.1998

00

Artikkel 2

Artikkel 4

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 7b (europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/47/EF) skal nytt nr. 7c lyde:

Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

“7c. 397 L 0005: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF av
27. januar 1997 om pengeoverføringer på tvers av
landegrensene (EFT nr. L 43 av 14.2.1997, s. 25)(1).
(1)

Oppført her til informasjon. For anvendelsen, se vedlegg IX - Finansielle
tjenester.”

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 3
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

8.10.1998
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Nr.42/3

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/5/EF
av 27. januar 1997
om pengeoverføringer på tvers av landegrensene(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR-

3)

Formålet med dette direktiv er å videreføre de framskritt
som er gjort i forbindelse med opprettelsen av det indre
marked, særlig med hensyn til liberalisering av
kapitalbevegelser, med sikte på gjennomføringen av Den
økonomiske og monetære union. Direktivets bestemmelser
må få anvendelse på pengeoverføringer i medlemsstatenes
valutaer og i ECU.

4)

Europaparlamentet anmodet i sin resolusjon av 12. februar
1993(5 ) om et rådsdirektiv der det fastsettes regler for
innsyn og effektivitet ved effektuering av
betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene.

5)

De spørsmål som omfattes av dette direktiv, må behandles
atskilt fra de systemrelaterte spørsmålene som fremdeles
er under overveielse i Kommisjonen. Det kan bli nødvendig
å framsette ytterligere et forslag for å dekke de
systemrelaterte spørsmålene, særlig problemet med endelig
avregning (settlement finality).

6)

Hensikten med dette direktiv er å forbedre
pengeoverførings-tjenestene på tvers av landegrensene og
derved bistå Det europeiske monetære institutt (EMI) i
oppgaven med å effektivisere betalingstransaksjoner på
tvers av landegrensene som et ledd i forberedelsen av tredje
fase i Den økonomiske og monetære union.

7)

I tråd med siktemålene i annen betraktning bør dette direktiv
få anvendelse på alle overføringer av beløp under 50 000
ECU.

8)

I samsvar med traktatens artikkel 3 B tredje ledd og for å
sikre innsyn fastlegges det i dette direktiv de minstekrav
som er nødvendige for å sikre tilstrekkelig kundeinformasjon både før og etter at en pengeoverføring på
tvers av landegrensene er effektuert. Til disse kravene hører
opplysning om klage- og overklagingsordninger som står
til rådighet for kundene, samt om bestemmelsene om
adgangen til å gjøre bruk av disse ordningene. I dette direktiv
er det fastlagt minstekrav til effektuering, særlig med hensyn

(5)

EFT nr. C 72 av 15.3.1993, s. 158.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),
under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt,
3

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B( ), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 22. november 1996,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Antallet betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene
vokser stadig etter hvert som etableringen av det indre
marked og utviklingen mot en fullstendig økonomisk og
monetær union fører til økt handel og større bevegelighet
for personer innenfor Fellesskapet. Både i volum og verdi
står pengeoverføringer for en betydelig del av betalingstransaksjonene på tvers av landegrensene.
Det er av avgjørende betydning for privatpersoner og
bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter, at de kan
effektuere pengeoverføringer på en hurtig, pålitelig og rimelig
måte fra en del av Fellesskapet til en annen. I samsvar med
kommisjons-kunngjøringen om anvendelse av Det
europeiske fellesskaps konkurranseregler på pengeoverføringer på tvers av landegrensene( 4 ) skulle økt
konkurranse i markedet for pengeoverføringer på tvers av
landegrensene føre til bedre service og lavere priser.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 43 av 14.2.1997, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/98 av 30. januar 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg
XIX (Forbrukervern), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. C 360 av 17.12.1994, s. 13 og EFT nr. C 199 av 3.8.1995, s. 16.

(2)

EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 1.

(3)

Europaparlamentsuttalelse av 19. mai 1995 (EFT nr. C 151 av 19.6.1995,
s. 370), Rådets felles holdning av 4. desember 1995 (EFT nr. C 353 av
30.12.1995, s. 52) og europaparlamentsbeslutning av 13. mars 1996
(EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 74), rådsbeslutning av 19. desember 1996
og europaparlamentsbeslutning av 16. januar 1997.

(4)

EFT nr. C 251 av 27.9.1995, s. 3.
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til kvalitet, som må overholdes av institusjoner som tilbyr
pengeoverføringstjenester på tvers av landegrensene,
herunder forpliktelsen til å effektuere en pengeoverføring
på tvers av landegrensene i samsvar med kundens instrukser.
Dette direktiv er i samsvar med prinsippene i kommisjonsrekommandasjon 90/109/EØF av 14. februar 1990 om
innsyn i bankvilkår for gjennomføring av finanstransaksjoner
på tvers av landegrensene(1 ). Dette direktiv berører ikke
rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å
hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger(2 ).
9)

Dette direktiv bør bidra til å avkorte den maksimale tiden
det å tar å effektuere en pengeoverføring på tvers av
landegrensene, og oppmuntre institusjoner som allerede
bruker svært kort tid, til å fortsette sin praksis.

10) Kommisjonen bør i den rapporten den skal framlegge for
Europaparlamentet og Rådet innen to år etter at dette direktiv
er gjennomført, særlig redegjøre for spørsmålet om hvilken
tidsramme som skal gjelde dersom det ikke er avtalt noen
tidsramme mellom oppdragsgiver og dennes institusjon,
idet det tas hensyn både til den tekniske utviklingen og til
situasjonen i hver av medlemsstatene.
11) Institusjonene bør ha tilbakebetalingsplikt dersom
pengeoverføringen ikke gjennomføres. Tilbakebetalingsplikten påfører institusjonene et ansvar som,
dersom det ikke var begrenset, kunne få konsekvenser for
deres evne til å oppfylle solvenskravet.
Tilbakebetalingsplikten bør derfor gjelde for beløp på inntil
12 500 ECU.
12) Artikkel 8 berører ikke generelle, internrettslige
bestemmelser om at en institusjon er ansvarlig overfor
oppdragsgiver dersom en pengeoverføring på tvers av
landegrensene ikke er blitt gjennomført på grunn av en feil
fra institusjonens side.
13) Blant de forhold som institusjoner som medvirker ved
effektueringen av en pengeoverføring på tvers av
landegrensene, kan bli utsatt for, bl.a. forhold forbundet
med insolvens, er det nødvendig å skille ut forhold som
skyldes force majeure. For dette formål bør definisjonen av
force majeure i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 90/314/EØF av
13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og
pakketurer(3 ), legges til grunn.
14) Det bør finnes hensiktsmessige og effektive klage- og
overklagingsordninger for å bilegge eventuelle tvister mellom
kunder og institusjoner, idet det så vidt mulig bør gjøres
bruk av eksisterende ordninger-

AVSNITT I

EFT nr. L 67 av 15.3.1990, s. 39.

(2)

EFT nr. L 166 av 28.6.1991, s. 77.

(3)

EFT nr. L 158 av 23.6.1990, s. 59.

00

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Virkeområde
Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på
pengeoverføringer på tvers av landegrensene i medlemsstatenes
valutaer og i ECU på inntil motverdien av 50 000 ECU effektuert
av kredittinstitusjoner og andre institusjoner etter ordre fra andre
personer enn dem som er omhandlet i artikkel 2 bokstav a), b)
og c).
Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med
a)

«kredittinstitusjon», en institusjon som definert i artikkel
1 i rådsdirektiv 77/780/EØF(4 ) samt en filial, som definert
i artikkel 1 tredje strekpunkt i nevnte direktiv og beliggende
i Fellesskapet, av kredittinstitusjoner som har hovedkontor
utenfor Fellesskapet, og som utfører pengeoverføringer på
tvers av landegrensene som et ledd i sin forretningsvirksomhet,

b)

«annen institusjon», enhver fysisk eller juridisk person,
bortsett fra en kredittinstitusjon, som utfører pengeoverføringer på tvers av landegrensene som et ledd i sin
forretningsvirksomhet,

c)

«finansinstitusjon», en institusjon som definert i artikkel 4
nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 3604/93 av 13. desember
1993 om fastsettelse av definisjonene med henblikk på
gjennomføringen av forbudet mot begunstiget tilgang nevnt
i traktatens artikkel 104 A(5 ),

d)

«institusjon», en kredittinstitusjon eller en annen institusjon;
for formålene i artikkel 6, 7 og 8 betraktes filialer av samme
kredittinstitusjon i forskjellige medlemsstater som særskilte
institusjoner når de medvirker ved effektueringen av en
pengeoverføring på tvers av landegrensene,

e)

«formidlende institusjon», en annen institusjon enn
oppdragsgivers eller mottakers institusjon som medvirker
ved effektueringen av en pengeoverføring på tvers av
landegrensene,

f)

«pengeoverføring på tvers av landegrensene», en transaksjon
effektuert på initiativ av en oppdragsgiver via en institusjon
eller dennes filial i en medlemsstat for å stille et pengebeløp
til disposisjon for en mottaker i en institusjon eller dennes
filial i en annen medlemsstat; oppdragsgiver og mottaker
kan være samme person,

(4)

EFT nr. L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
95/26/EF (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(5)

EFT nr. L 332 av 31.12.1993, s. 4.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(1)

8.10.1998
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 2/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

a)

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

skal nytt strekpunkt lyde:
“-

b)

397 R 1056: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/
97 av 11. juni 1997 (EFT nr. L 154 av 12.6.1997, s.
21)”,

utgår tilpasning a) og dens innledende punktum.

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 2
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 33/97 av 29. mai 1997(1).
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/97 av 11. juni 1997 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr.
3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport(2) skal
innlemmes i avtalen.
Vedlegg XIII må justeres som følge av Finlands, Sveriges og
Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union -

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/97 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 4

Artikkel 1

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

I avtalens vedlegg XIII nr. 21 (rådsforordning (EØF) nr. 3821/85)

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 270 av 2.10.1997, s. 21, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41
av 2.10.1997, s. 1.

(2)

EFT nr. L 154 av 12.6.1997, s. 21.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 3/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:

397 L 0026: Rådsdirektiv 97/26/EF av 2. juni 1997 (EFT
nr. L 150 av 7.6.1997, s. 41).”
Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 97/26/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 8/97 av 10. mars 1997(1).
Rådsdirektiv 97/26/EF av 2. juni 1997 om endring av direktiv
91/439/EØF om førerkort(2) skal innlemmes i avtalen -

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 4

Artikkel 1

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

I avtalens vedlegg XIII nr. 24a (rådsdirektiv 91/439/EØF) skal
nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 37, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29
av 10.7.1997, s. 30.

(2)

EFT nr. L 150 av 7.6.1997, s. 41.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 4/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

“-

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

397 L 0034: Kommisjonsdirektiv 97/34/EF av 6. juni 1997
(EFT nr. L 158 av 17.6.1997, s. 40), rettet ved EFT nr.
L 162 av 19.6.1997, s. 56.”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/34/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 10/97 av 14. mars 1997(1).

Artikkel 3

Kommisjonsdirektiv 97/34/EF av 6. juni 1997 om endring av
rådsdirektiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har
kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som
transporterer farlig eller forurensende last(2) skal innlemmes i
avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII nr. 55a (rådsdirektiv 93/75/EØF) skal
nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 4, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29 av
10.7.1997, s. 41.

(2)

EFT nr. L 158 av 17.6.1997, s. 40.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 5/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 21/96 av 26. mars 1996(1).

“87. 397 Y 0625(01): Rådsresolusjon 97/C 194/03 av 17. juni
1997 om utnytting av telematikk innen veitransport, særlig
med hensyn til elektronisk avgiftsinnkreving (EFT nr.
C 194 av 25.6.1997, s. 5).”
Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 97/C 194/03 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3

Rådsresolusjon av 17. juni 1997 om utnytting av telematikk
innen veitransport, særlig med hensyn til elektronisk
avgiftsinnkreving(2) skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 86 (rådsresolusjon 95/C 264/01)
skal nytt nr. 87 lyde:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 29, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 23
av 23.5.1996, s. 71.

(2)

EFT nr. C 194 av 25.6.1997, s. 5.
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RÅDSRESOLUSJON
av 17. juni 1997
om utnytting av telematikk innen veitransport, særlig med hensyn til
elektronisk avgiftsinnkreving(*)
(97/C 194/03)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 1.

som viser til rådsresolusjon 94/C 309/01 av 24. oktober
1994 om telematikk i transportsektoren(1 ), kommisjonsmelding av 4. november 1994 om telematikk i
transportsektoren og rådsresolusjon 95/C 264/01 av 28.
september 1995 om utnytting av telematikk i
vegtransportsektoren(2 ),

2.

som viser til europaparlaments- og rådsvedtak 1692/96/EF
av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen
av et transeuropeisk transportnett(3 ),

3.

som viser til europaparlaments- og rådsvedtak av 27. mai
1997 om en rekke retningslinjer for transeuropeiske telenett,

4.

som viser til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om
fri utveksling av slike opplysninger(4 ),

5.

som viser til rådsresolusjon 96/C 376/01 av 21. november
1996 om nye politiske prioriteringar i samband med
informasjonssamfunnet(5 ), som erkjenner betydningen av
teknisk harmonisering av hensyn til utviklingen av et
verdensomfattende informasjonssamfunn,

6.

(*)

som viser til rådsvedtak 94/801/EF av 23. november 1994
om innføring av eit særprogram for forsking og teknologisk
utvikling, medrekna demonstrasjon, på området
telematikkprogram av allmenn interesse (1994-1998)(6 ) og
rådsvedtak 94/914/EF av 15. desember 1994 om innføring
av eit særprogram for forsking og teknologisk utvikling,
medrekna demonstrasjon, på transportområdet
(1994-1998)(7 ), og som tar følgende i betraktning:

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. C 194 av 25.6.1997, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/98 av 30. januar 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 1.

(2)

EFT nr. C 264 av 11.10.1995, s. 1.

(3)

EFT nr. L 228 av 9.9.1996, s. 1 og EFT nr. L 15 av 17.1.1997, s. 1.

(4)

EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31.

(5)

EFT nr. C 376 av 12.12.1996, s. 1.

(6)

EFT nr. L 334 av 22.12.1994, s. 1.

(7)

EFT nr. L 361 av 31.12.1994, s. 56.

7.

Utnytting av telematikk kan bidra til bærekraftig mobilitet
for personer og varer.

8.

Veitransporttelematikk kan bidra til å utvikle effektive, sikre
og miljøvennlige veitransporttjenester, skape markedsmuligheter for europeisk industri og styrke dens
konkurranseevne.

9.

Veitransporttelematikkens muligheter vil kunne utnyttes
fullt ut på europeisk plan bare dersom de systemer og
programmer som innføres, når et egnet nivå for
samtrafikkevne og brukeren er sikret kontinuitet med
hensyn til de tjenester som ytes.

10. I traktatens artikkel 129 C, som omhandler opprettelse og
utvikling av transeuropeiske nett, er det fastsatt at
medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen innbyrdes
skal samordne den politikk som føres på nasjonalt plan, og
som kan ha betydelig innvirkning på målene om å oppnå et
felles marked og styrke den økonomiske og sosiale
utjevning.
11. Det er opp til de enkelte medlemsstater å treffe beslutning
om å innføre elektronisk avgiftsinnkreving.
12. Det må oppnås et egnet nivå for samtrafikkevne mellom
elektroniske avgiftsinnkrevingssystemer i Fellesskapet, slik
at brukeren får et optimalt tilbud på rimelige økonomiske
vilkår, og uten at det skapes et unødig byråkrati.
13. Elektroniske avgiftsinnkrevingssystemer er utviklet og
innført med godt resultat i enkelte medlemsstater.
14. Medlemsstater som innfører nye elektroniske
avgiftsinnkrevingssystemer, bør søke å oppnå et egnet nivå
for samtrafikkevne mellom disse systemene.
15. For å sikre samtrafikkevne på europeisk plan er det behov
for en strategi som har som siktemål å oppnå konvergens
mellom elektroniske avgiftsinnkrevingssystemer innen et
rimelig tidsrom, idet det tas hensyn til eksisterende
systemer og fagkunnskap samt til arbeidet i europeiske
standardiseringsorganer.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 6/98
av 30. januar 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse
av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-KOMITEEN HAR -

Artikkel 2

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

På slutten av tilpasning c) til avtalens vedlegg VII nr. 1a
(rådsdirektiv 92/51/EØF) tilføyes ordene “, endret ved
kommisjonsdirektiv 97/38/EF”.
Artikkel 3

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg VII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
22/97 av 30. april 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 97/38/EF av 20. juni 1997 om endring av
vedlegg C til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle ordning
for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF(2) skal innlemmes i avtalen -

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/38/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 1. februar 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 5
Artikkel 1
I avtalens vedlegg VII nr. 1a (rådsdirektiv 92/51/EØF) skal nytt
strekpunkt lyde:
“-

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

397 L 0038: Kommisjonsdirektiv 97/38/EF av 20. juni 1997
(EFT nr. L 184 av 12.7.1997, s. 31).”

Utferdiget i Brussel, 30. januar 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 242 av 4.9.1997, s. 69, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 37 av
4.9.1997, s. 14.

(2)

EFT nr. L 184 av 12.7.1997, s. 31.

8.10.1998
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Nr.42/23

KOMMISJONSDIREKTIV 97/38/EF
av 20. juni 1997
om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle
ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som
supplement til direktiv 89/48/EØF(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 15 i rådsdirektiv 92/51/EØF-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

under henvisning til rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om
annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF(1 ),
sist endret ved kommisjonsdirektiv 95/43/EF(2 ), særlig artikkel
15, og
ut fra følgende betraktninger:
Regjeringen i Det forente kongerike har kommet med en begrunnet
anmodning om at tre utdanningsformer fjernes fra vedlegg C til
direktivet.
Det forente kongerike har endret sin utdanning til vitenskapelig
medarbeider ved medisinsk laboratorium (medical laboratory
scientific officer) slik at det nå kreves tre års høyere utdanning,
og utdanningen omfattes dermed av rådsdirektiv 89/48/EØF(3 ).
Av den grunn bør utdanningen som fører fram til dette yrket,
ikke lenger stå oppført i vedlegg C, ettersom innehavere av
kvalifikasjonsbevis som er oppnådd i henhold til de tidligere
bestemmelser, og som omfattes av direktiv 92/51/EØF, i henhold
til artikkel 1 bokstav a) i direktiv 89/48/EØF kan anmode om å
bli behandlet på samme måte.

Vedlegg C til direktiv 92/51/EØF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendig for å etterkomme dette direktiv, innen 30. september
1997. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Yrket som protesemaker (prosthetist) er for tiden ikke lovregulert
i Det forente kongerike.
Yrket som friomsorgsmedarbeider (probation officer) er ikke
lenger lovregulert i Det forente kongerike.

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 20. juni 1997.
For Kommisjonen
Mario MONTI
Medlem av Kommisjonen
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 184 av 12.7.1997, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/98 av 30. januar 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av
yrkeskvalifikasjoner), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. L 209 av 24.7.1992, s. 25.

(2)

EFT nr. L 184 av 3.8.1995, s. 21.

(3)

EFT nr. L 19 av 24.1.1989, s. 16.
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VEDLEGG
I vedlegg C til direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:
I nr. 5 «Utdanning i Det forente kongerike godkjent under bestemmelsene om National Vocational Qualifications eller Scottish Vocational Qualifications» utgår følgende strekpunkter:
«— vitenskapelig medarbeider ved medisinsk laboratorium (medical laboratory scientific officer),
—

friomsorgsmedarbeider (probation officer),

—

protesemaker (prosthetist)».

8.10.1998
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Nr.42/25

98/EØS/42/07

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 7/98
av 6. mars 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi)
EØS-KOMITEEN HAR -

Artikkel 2

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

I avtalens vedlegg IV nr. 11b (kommisjonsdirektiv 95/12/EF) skal
følgende tilføyes:

ut fra følgende betraktninger:

-

“, endret ved:
396 L 0089: Kommisjonsdirektiv 96/89/EF av 17. desember
1996 (EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 85).”

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
87/97 av 9. desember 1997(1).
Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
87/97 av 9. desember 1997(2).
Kommisjonsdirektiv 96/89/EF av 17. desember 1996 om endring
av direktiv 95/12/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv
92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner(3) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 3
Teksten til kommisjonsdirektiv 96/89/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 1

Artikkel 5

I avtalens vedlegg II kapittel IV nr. 4b (kommisjonsdirektiv
95/12/EF) skal følgende tilføyes:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

“, endret ved:
-

396 L 0089: Kommisjonsdirektiv 96/89/EF av 17. desember
1996 (EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 85).”

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 41 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 21.

(2)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 41 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 21.

(3)

EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 85.
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av 17. desember 1996
om endring av direktiv 95/12/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv
92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR-

«–

inntil 30. juni 1998, vaskemaskiner utan innebygd innretning
for oppvarming av vatn.».
Artikkel 2

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september 1992
om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger(1 ),
særleg artikkel 9 og 12,
med tilvising til kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn
til energimerking av hushaldsvaskemaskiner(2 ) og
ut frå desse synsmåtane:
Dei målemetodane og opplysningane som no er tilgjengelege, gjer
det ikkje mogleg å gjennomføre føremålstenleg merking av
vaskemaskiner som ikkje har ei innebygd innretning for
oppvarming av vatn. Slike apparat må difor haldast utanfor
verkeområdet for direktiv 95/12/EF.

1. Medlemsstatane skal vedta og kunngjere dei lovene og
forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet,
innan 15. april 1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette. Dei skal nytte desse føresegnene frå 15. mai 1997.
Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.
2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.
Artikkel 3
Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel
10 i direktiv 92/75/EØF-

Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:
Artikkel 1
I artikkel 1 nr. 1 i direktiv 95/12/EF vert følgjande strekpunkt
lagt til i lista over typar hushaldsvaskemaskiner som direktivet
ikkje omfattar:
Utferda i Brussel, 17. desember 1996.
For Kommisjonen
Christos PAPOUTSIS
Medlem av Kommisjonen
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 85, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energy), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 297 av 13.10.1992, s. 16.

(2)

TEF nr. L 136 av 21.6.1995, s. 1.
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98/EØS/42/08

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 8/98
av 6. mars 1998

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR “under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

396 L 0055: Kommisjonsdirektiv 96/55/EF av 4. september
1996 (EFT nr. L 231 av 12.9.1996, s. 20).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 96/55/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
92/97 av 9. desember 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 96/55/EF av 4. september 1996 om andre
tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv
76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og preparater (klorerte løysemiddel)( 2) skal
innlemmes i avtalen -

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 4 (rådsdirektiv 76/769/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 58.

(2)

EFT nr. L 231 av 12.9.1996, s. 20.
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KOMMISJONSDIREKTIV 96/55/EF

00

av 4. september 1996
om andre tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til
rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige
stoffer og preparater (klorerte løysemiddel)(*)
(Tekst som er relevant for EØS)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HARmed tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(1 ),
sist endra ved direktiv 94/60/EF(2 ), særleg artikkel 2a, som vart
innførd ved rådsdirektiv 89/678/EØF(3 ), og
ut frå desse synsmåtane:
Nokre klorerte løysemiddel utgjer ein helse- og/eller miljøfare og
bør ikkje nyttast i stoff og preparat som er til sals offentleg.
I europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF om 14. endring av
direktiv 76/769/EØF vart det gjort greie for åtte klorerte
løysemiddel som ikkje kan nyttast i stoff og preparat som er til
sals offentleg.
Seinare har det synt seg at desse klorerte løysemidla òg kan
utgjere ein helse- og/eller miljøfare dersom dei vert nytta i staden
for løysemiddel som no er i vanleg bruk, til føremål der dei kan
verte spreidde, t.d. reingjering av overflater og reinsing av tekstilar.
Bruken av dei åtte klorerte løysemidla bør òg verte forboden i
stoff og preparat som vert marknadsførde for slike bruksføremål.

Dette direktivet byggjer på ein førebels analyse av dei risikoane
som klorerte løysemiddel er årsak til, og av føremonene og
ulempene ved å avgrense bruken og marknadsføringa av dei. Dei
risikoane som triklormetan inneber for menneske og miljø, er
under vurdering i medhald av rådsforordning (EØF) nr. 793/93(4 )
og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(5 ).
Dette direktivet rører ikkje ved regelverket til Fellesskapet for
minstekrav til vern av arbeidstakarar, slik det er fastsett i
rådsdirektiv 89/391/EØF(6 ) og i dei særdirektiva som byggjer på
det, særleg rådsdirektiv 90/394/EØF(7 ).
Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
farlege stoff og preparatVEDTEKE DETTE DIREKTIVET:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF vert tilpassa til den tekniske
utviklinga i samsvar med vedlegget til dette direktivet.
Artikkel 2
Medlemsstatane skal innan 31. desember 1997 vedta og kunngjere
dei føresegnene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet, og skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.
Dei skal nytte føresegnene frå 30. juni 1998.

Dei avgrensingane i bruken av klorerte løysemiddel som er fastsette
i dette direktivet, tek omsyn til det noverande utviklingssteget
innan kunnskap og teknikk når det gjeld sikrare avløysingsprodukt.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 231 av 12.9.1996, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201.

(2)

TEF nr. L 365 av 31.12.1994, s. 1.

(3)

TEF nr. L 398 av 30.12.1989, s. 24.

(4)

TEF nr. L 84 av 5.4.1993, s. 1.

(5)

TEF nr. L 161 av 29.6.1994, s. 3.

(6)

TEF nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(7)

TEF nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.
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Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

Nr.42/29

Artikkel 3
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. september 1996.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG
I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 33-40 lyde:

Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller preparatet

Begrensninger

«33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Må ikke brukes i konsentrasjoner på eller over 0,1 vektprosent i
stoffer og preparater som er til salgs offentlig og/eller til bruk
som kan medføre spredning, f.eks. rengjøring av overflater og
rensing av tekstiler.

Triklormetan CAS-nr. 67-66-3
Karbontetraklorid CAS-nr. 56-23-5
1,1,2-trikloretan CAS-nr. 79-00-5
1,1,2,2-tetrakloretan CAS-nr. 79-34-5
1,1,1,2-tetrakloretan CAS-nr. 630-20-6
Pentakloretan CAS-nr. 76-01-7
1,1-dikloretylen CAS-nr. 75-35-4
1,1,1-trikloretan CAS-nr. 71-55-6

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og
preparater skal slike stoffers og preparaters emballasje, når de
inneholder stoffet i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller
mer, ha følgende leselige påskrift som ikke skal kunne slettes:
«Bare til bruk i industrianlegg».
Som unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på
a)

legemidler eller veterinærpreparater som definert i
rådsdirektiv 65/65/EØF( 1 ), sist endret ved direktiv
93/39/EØF(2 ),

b)

kosmetiske produkter som definert i rådsdirektiv
76/768/EØF(3 ), sist endret ved direktiv 93/35/EØF(4 ).

(1)

EFT nr. 22 av 9.2.1965, s. 369/65.

(2)

EFT nr. L 214 av 24.8.1993, s. 22.

(3)

EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(4)

EFT nr. L 151 av 23.6.1993, s. 32.»
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

00
98/EØS/42/09

nr. 9/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:

397 L 0010: Kommisjonsdirektiv 97/10/EF av 26. februar
1997 (EFT nr. L 68 av 8.3.1997, s. 24).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/10/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
92/97 av 9. desember 1997(1).
Kommisjonsdirektiv 97/10/EF av 26. februar 1997 om tredje
tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv
76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og preparater (kreftframkallande, mutagene og
reproduksjonstoksiske)(2) skal innlemmes i avtalen -

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 4 (rådsdirektiv 76/769/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 58.

(2)

EFT nr. L 68 av 8.3.1997, s. 24.
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KOMMISJONSDIREKTIV 97/10/EF
av 26. februar 1997
om tredje tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til
rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige
stoffer og preparater (kreftframkallande, mutagene og
reproduksjonstoksiske)(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(1 ),
sist endra ved kommisjonsdirektiv 96/55/EF(2 ), særleg artikkel 2a,
som vart innførd ved rådsdirektiv 89/678/EØF(3 ), og
ut frå desse synsmåtane:
Rådet og representantane for regjeringane i medlemsstatane samla
i Rådet har gjort vedtak 90/238/Euratom, EKSF, EØF(4 ) om ein
handlingsplan for 1990-1994 innan ramma av programmet
«Europa mot kreft».
Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF( 5 ) om
14. endring av direktiv 76/769/EØF vart det med visse unntak
forbode å marknadsføre med sikte på offentleg bruk stoff som er
klassifiserte som kreftframkallande, mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2 (CMR-stoff), ved at slike stoff
vart lagde til i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF inneheldt frå før stoff som er
klassifiserte som CMR-stoff, og som direktiv 94/60/EF ikkje
omfattar.
Med visse unntak bør det likeins innførast forbod mot
marknadsføring med sikte på offentleg bruk av desse CMRstoffa og av preparat som inneheld desse CRM-stoffa.

Dei avgrensingane i bruken som er fastsette i dette direktivet, tek
omsyn til det noverande utviklingssteget innan kunnskap og
teknikk når det gjeld sikrare avløysingsprodukt.
Dette direktivet rører ikkje ved regelverket til Fellesskapet for
minstekrav til vern av arbeidstakarar, slik det er fastsett i
rådsdirektiv 89/391/EØF(6 ) og i dei særdirektiva som byggjer på
det, særleg rådsdirektiv 90/394/EØF(7 ).
Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
farlege stoff og preparat VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF vert tilpassa til den tekniske
utviklinga i samsvar med vedlegget til dette direktivet.
Artikkel 2
Medlemsstatane skal innan 31. desember 1997 vedta og kunngjere
dei føresegnene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet, og skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.
Dei skal nytte føresegnene frå 30. juni 1998.
Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 68 av 8.3.1997, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201.

(2)

TEF nr. L 231 av 12.9.1996, s. 20.

(3)

TEF nr. L 398 av 30.12.1989, s. 24.

(4)

TEF nr. L 137 av 30.5.1990, s. 31.

(6)

TEF nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

5

TEF nr. L 365 av 31.12.1994, s. 1.

(7)

TEF nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.

()
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Artikkel 3
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. februar 1997.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen
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Nr.42/33

VEDLEGG
I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 29-31 lyde:

«29. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF
klassifisert som «kreftframkallende kategori 1» eller
kreftframkallende kategori 2» og merket med minst «Giftig
(T)» med risikosetning R 45: «Fare for kreft» eller
risikosetning R 49: «Fare for kreft ved innånding», med
følgende betegnelse:

Med forbehold for øvrige numre i vedlegg I til direktiv
76/769/EØF:
Må ikke brukes i stoffer og preparater som er til salgs offentlig,
i konsentrasjoner på eller over
–

Kreftframkallende kategori 1: Se liste 1 i tillegget.
–
Kreftframkallende kategori 2: Se liste 2 i tillegget.

konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til rådsdirektiv
67/548/EØF(1), eller
konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til
rådsdirektiv 88/379/EØF(2), når ingen konsentrasjonsgrense
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og
preparater skal slike stoffers og preparaters emballasje ha følgende
leselige påskrift som ikke skal kunne slettes:
«Bare til yrkesmessig bruk. NB: Unngå eksponering – Innhent
særlige anvisninger før bruk».
Som unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på
a)
b)
c)

legemidler eller veterinærpreparater som definert i
rådsdirektiv 65/65/EØF(3),
kosmetiske produkter som definert i rådsdirektiv 76/768/
EØF(4),
drivstoffer omhandlet i rådsdirektiv 85/210/EØF(5),
–
–

d)

30. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF
klassifisert som «mutagene kategori 1» eller «mutagene
kategori 2» og merket med risikosetning R 46: «Fare for
arvelige skader», med følgende betegnelse:

mineraloljederivater til bruk som brensel eller drivstoff
i mobile eller faste forbrenningsanlegg,
brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker
med flytende gass),

kunstnerfarger som omfattes av rådsdirektiv 88/379/EØF(6).

Med forbehold for øvrige numre i vedlegg I til direktiv
76/769/EØF:
Må ikke brukes i stoffer og preparater som er til salgs offentlig,
i konsentrasjoner på eller over

Mutagen kategori 1: Se liste 3 i tillegget.
–
–

konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,
eller
konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til direktiv
88/379/EØF, når ingen konsentrasjonsgrense er oppført i
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

(1)

EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1/67.

(2)

EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.

(3)

EFT nr. 22 av 9.2.1965, s. 369/65.

(4)

EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(5)

EFT nr. L 96 av 3.4.1985, s. 25.

(6)

EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.»

Mutagen kategori 2: Se liste 4 i tillegget.
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00
Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og
preparater skal slike farlige stoffers og preparaters emballasje ha
følgende leselige påskrift som ikke skal kunne slettes:
«Bare til yrkesmessig bruk. NB: Unngå eksponering – Innhent
særlige anvisninger før bruk».
Som unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på
a)
b)
c)

d)

31. Stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF
klassifisert som «reproduksjonstoksiske kategori 1» eller
«reproduksjonstoksiske kategori 2» og merket med
risikosetningen R 60: «Fare for redusert fruktbarhet» og/
eller R 61: «Fare for fosterskader», med følgende betegnelse:

legemidler eller veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF,
kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,
drivstoffer omhandlet i direktiv 85/210/EØF,
–
mineraloljederivater til bruk som brensel eller drivstoff
i mobile eller faste forbrenningsanlegg,
–
brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker
med flytende gass),
kunstnerfarger som omfattes av direktiv 88/379/EØF.

Med forbehold for øvrige numre i vedlegg I til direktiv
76/769/EØF:
Må ikke brukes i stoffer og preparater som er til salgs offentlig, i
konsentrasjoner på eller over

Reproduksjonstoksisk kategori 1: Se liste 5 i tillegget.

–

Reproduksjonstoksisk kategori 2: Se liste 6 i tillegget.

–

konsentrasjonen fastlagt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,
eller
konsentrasjonen fastlagt i tabell VI nr. 6 i vedlegg I til direktiv
88/379/EØF, når ingen konsentrasjonsgrense er oppført i
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Med forbehold for anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og
preparater skal slike farlige stoffers og preparaters emballasje ha
følgende leselige påskrift som ikke skal kunne slettes:
«Bare til yrkesmessig bruk. NB: Unngå eksponering – Innhent
særlige anvisninger før bruk».
Som unntak får denne bestemmelse ikke anvendelse på
a)
b)
c)

d)

legemidler eller veterinærpreparater som definert i direktiv
65/65/EØF,
kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,
drivstoffer omhandlet i direktiv 85/210/EØF,
–
mineraloljederivater til bruk som brensel eller drivstoff
i mobile eller faste forbrenningsanlegg,
–
brensel som selges i lukkede systemer (f.eks. flasker
med flytende gass),
kunstnerfarger som omfattes av direktiv 88/379/EØF.

8.10.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr.42/35

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

98/EØS/42/10

nr. 10/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

2.

396 L 0065: Kommisjonsdirektiv 96/65/EF av
11. oktober 1996 (EFT nr. L 265 av 18.10.1996,
s. 15).”

I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12b (kommisjonsdirektiv
91/442/EØF) skal følgende tilføyes:

ut fra følgende betraktninger:

“, endret ved:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
92/97 av 9. desember 1997(1).

-

Kommisjonsdirektiv 96/65/EF av 11. oktober 1996 om fjerde
tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 88/379/
EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige preparater og om
endring av direktiv 91/442/EØF om farlige preparater med
emballasje som må være utstyrt med barnesikrede
lukkeinnretninger(2) skal innlemmes i avtalen -

396 L 0065: Kommisjonsdirektiv 96/65/EF av
11. oktober 1996 (EFT nr. L 265 av 18.10.1996,
s. 15).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 96/65/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3

BESLUTTET FØLGENDE:
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 1
1.

I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 10 (rådsdirektiv
88/379/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 58.

(2)

EFT nr. L 265 av 18.10.1996, s. 15.
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KOMMISJONSDIREKTIV 96/65/EF

00

av 11. oktober 1996
om fjerde tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv
88/379/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige preparater og om
endring av direktiv 91/442/EØF om farlige preparater med emballasje
som må være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

Artikkel 1

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HARmed tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

Vedlegg I til direktiv 88/379/EØF vert utfylt med eit nytt nr. 1.3,
som er oppført i vedlegg I til dette direktivet.
Artikkel 2

med tilvising til rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige preparater(1 ),
sist endra ved kommisjonsdirektiv 93/18/EØF(2 ), særleg artikkel 6
og 15, og

I direktiv 91/442/EØF vert det gjort følgjande endringar:
—

Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2

ut frå desse synsmåtane:
I vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(3 ), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 96/54/EF(4 ), er det fastsett nye kriterium
og ei ny risikosetning (R-65) for «innandingsfare» i fareklassen
«helseskadelig».

Bestemmelsene i artikkel 1 og 2 i direktiv 90/35/EØF og
bestemmelsene i artikkel 1 i dette direktiv får anvendelse også på
preparater som tilbys eller selges til allmennheten i
aerosolbeholdere eller i beholdere utstyrt med en forseglet
forstøvingsinnretning, med unntak av preparatene beskrevet i
bokstav a) i vedlegget.»

Føresegnene i vedlegg I til direktiv 88/379/EØF bør difor utfyllast.
—
I vedlegget til kommisjonsdirektiv 91/442/EØF(5 ) er det i samsvar
med artikkel 6 i direktiv 88/379/EØF fastsett eigenskapar for
visse preparat som skal vere utstyrde med barnesikra
lukkeinnretningar. Eigenskapane bør vurderast på nytt, slik at
dei vert i samsvar med kriteria for «innandingsfare» i vedlegg VI
til direktiv 67/548/EØF.
Dette direktivet er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for
tilpassing til den tekniske utviklinga av direktiv om fjerning av
tekniske handelshindringar på området farlege stoff og preparatVEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 265 av 18.10.1996, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 187 av 16.7 1988, s. 14.

(2)

TEF nr. L 104 av 29.4.1993, s. 46.

(3)

TEF nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.

(4)

TEF nr. L 248 av 30.9.1996, s. 1.

(5)

TEF nr. L 238 av 27.8.1991, s. 25.

Vedlegget vert bytt ut med vedlegg II til dette direktivet.
Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal innan 31. mai 1998 setje i kraft dei
føresegnene som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet.
Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.
2. Dette direktivet tek til å gjelde tredje dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.
3. Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane,
skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis
tilvisinga skal gjerast.

8.10.1998
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Artikkel 4
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. oktober 1996.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen
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Nr.42/39

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

98/EØS/42/11

nr. 11/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
92/97 av 9. desember 1997(1).
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/96 av 26. juli 1996 om
endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92
om eksport og import av visse farlige kjemikalier(2) skal innlemmes
i avtalen -

396 R 1492: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/96 av
26. juli 1996 (EFT nr. L 189 av 30.7.1996, s. 19).”
Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/96 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12c (rådsforordning (EØF)
nr. 2455/92) skal nytt strekpunkt lyde:

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av
9.7.1998, s. 58.

(2)

EFT nr. L 189 av 30.7.1996, s. 19.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96
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av 26. juli 1996
om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om
eksport og import av visse farlige kjemikalier(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli
1992 om eksport og import av visse farlige kjemikalier(1 ), sist
endret ved rådsforordning (EF) nr. 3135/94(2 ), særlig artikkel 11
nr. 2 og 3, og
ut fra følgende betraktninger:
Ved forordning (EØF) nr. 2455/92 innføres det en ordning for
melding og informasjon om import fra og eksport til tredjestater
av visse farlige kjemikalier. Noen av disse kjemikaliene er underlagt
den internasjonale prosedyren for forhåndsgodkjenning (PIC)
som er innført ved De forente nasjoners miljøvernprogram
(UNEP) og av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Eksport av kjemikalier som omfattes av bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 2455/92, er underlagt en felles
meldingsprosedyre som gjør det mulig for Fellesskapet å
underrette tredjestater om slik eksport.
I artikkel 4 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det fastsatt at
meldinger om eksport fra Fellesskapet til tredjestater skal oppfylle
kravene fastsatt i vedlegg III.
I lys av de erfaringer som er gjort, og for å sikre bedre underretning
av tredjestater er det ønskelig å endre vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2455/92.
Denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt
ved artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering
og merking av farlige stoffer(4 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv
94/69/EF(5 )VEDTATT DENNE FORORDNING:

I forordning (EØF) nr. 2455/92 er det videre fastsatt at Fellesskapet
skal delta i den internasjonale PIC-prosedyren.
I artikkel 5 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det bl.a.
fastsatt at vedlegg II til nevnte forordning bør omfatte en liste
over kjemikalier som er underlagt den internasjonale
PIC-prosedyren, en liste over statene som deltar i PIC-ordningen,
og PIC-beslutninger truffet av importstatene.
I artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2455/92 er det fastsatt at
vedlegg II skal revideres dersom UNEP og FAO foreslår endringer
i listen over kjemikalier underlagt den internasjonale PICprosedyren og av PIC-beslutninger truffet av importstatene.

Artikkel 1
Vedlegg I til denne forordning erstatter vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2455/92.
Artikkel 2
Vedlegg II til denne forordning erstatter vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2455/92.
Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft én måned etter at den er kunngjort i
En rekke slike endringer er foretatt, og vedlegg II til forordning
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
(EØF) nr. 2455/92, sist endret ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 41/94(3 ), bør derfor revideres i samsvar med forordningens
artikkel 11.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 26. juli 1996.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 189 av 30.7.1996, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13.

(2)

EFT nr. L 332 av 22.12.1994, s. 1.

(4)

EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.

EFT nr. L 8 av 12.1.1994, s. 1.

(5)

EFT nr. L 381 av 31.12.1994, s. 1.
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8.10.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Kjemikalie
Fluoracetamid
(EF-nr. 211-363-1)
(CAS-nr. 640-19-7)

Stat
Angola
Australia
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bulgaria
Burundi
Kamerun
Kapp Verde
Tsjad
Kina
Cookøyene
Costa Rica
Cuba
Kypros
Dominica
Ecuador
El Salvador
Den europeiske union
-

Medlemsstatene:
Østerrike

Belgia, Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Hellas
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
Spania
Sverige
Det forente kongerike

Endelig importbeslutning
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Forbud mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk kreves
skriftlig tillatelse)
Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Tillatelse (forhåndsgodkjenning
kreves)
Tillatelse (bare til bruk som plantevernmiddel, skriftlig tillatelse kreves)
Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Tillatelse (som bestanddel i rottegift,
skriftlig tillatelse kreves)
Tillatelse (forhåndstillatelse kreves)
Forbud
Forbud
Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Tillatelse (forhåndsgodkjenning
kreves)
Tillatelse (forhåndstillatelse kreves)

— Parter i EØS-avtalen:
Island
Liechtenstein
Norge

Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves)
Forbud

Nr.42/51
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Nr. 42/56

Kjemikalie

Klordimeform
(EF-nr. 228-200-5)
(CAS-nr. 6164-98-3)

Stat

Endelig importbeslutning

Togo
Tyrkia
De forente arabiske emirater
Vietnam
Zaïre

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Australia
Barbados
Bolivia
Bulgaria
Tsjad
Kina
Republikken Kongo
Cookøyene
Costa Rica
Cuba
Dominica
Den dominikanske republikk
Ecuador
El Salvador
Den europeiske union

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

— Medlemsstatene:
Østerrike
Belgia
Danmark
Finland
Frankrike

Tyskland
Hellas
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal

Spania
Sverige
Det forente kongerike
kreves)

Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Tillatelse (skriftlig tillatelse
kreves)
Tillatelse (forhåndsgodkjenning
kreves)
Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel kreves skriftlig
tillatelse)
Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Forbud
Tillatelse (forhåndstillatelse
kreves)
Forbud
Forbud
Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel kreves skriftlig
tillatelse)
Tillatelse
Tillatelse (forhåndsgodkjenning
kreves)
Tillatelse (skriftlig tillatelse

— Parter i EØS-avtalen:
Island
Liechtenstein
Norge

Tillatelse (skriftlig tillatelse
kreves)
Forbud
Forbud

8.10.1998
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Kjemikalie

Stat
Malta
Mauritius
Mexico
Mongolia
Marokko
Mosambik
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Pakistan
Paraguay
Filippinene
Qatar
Samoa
Sri Lanka
Saint Lucia
Sudan
Sveits
Syria
Thailand

Kvikksølvforbindelser som f.eks.:
er bruken begrenset til
sukkerrørdyrking)
— Kvikksølvoksid
CAS-nr. 21908-53-2
EF-nr. 244-654-7
— Kvikksølvklorid (kalomel)
CAS-nr. 10112-91-1
EF-nr. 233-307-5
— Andre uorganiske kvikksølvforbindelser
— Alkylkvikksølvforbindelser
— Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser

Endelig importbeslutning
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Tillatelse
Forbud
Tillatelse (bare til bekjempelse
av termitter i jord og tre)
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Tillatelse (bare til bekjempelse
av termitter)
Forbud
Forbud
Tillatelse (til bekjempelse av
termitter i bygninger og bare til
husholdningsbruk)

Tyrkia
De forente arabiske emirater
Vietnam
Zaïre

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Australia
Barbados
Belize
Bolivia
Bulgaria
Burkina Faso
Chile
Kina
Republikken Kongo
Cookøyene
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador

Tillatelse (fra 31. desember 1994
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
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Kjemikalie

Stat

Endelig importbeslutning

Den europeiske union
— Medlemsstatene:

Forbud mot bruk som plantevernmidler, grohemmende
midler, tre- og tekstilimpregneringsmidler og midler til
bekjempelse av mugg (for annen
bruk kreves skriftlig tillatelse for
import til Nederland)

— Parter i EØS-avtalen:

Forbud mot bruk som plantevernmidler, grohemmende
midler, tre- og tekstilimpregneringsmidler og midler til
bekjempelse av mugg

Gambia
Guatemala

Forbud
Forbud (gjelder bare for
metoksyetylkvikksølvklorid)
Forbud
Forbud (gjelder bare for bruk
innen landbruket)
Forbud (fenylkvikksølvacetat)
Tillatelse (metoksyetylkvikksølvklorid)

Honduras
Ungarn
India

Indonesia
Jordan
Kuwait
Libanon
Malaysia

Malta
Mauritius
Mexico
Mongolia
Marokko
Mosambik
Nepal
New Zealand
Nicaragua
Niger
Oman
Pakistan
Paraguay
Filippinene
Qatar

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud (unntatt for små mengder
til forskning eller utdanning etter
importtillatelse)
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud (gjelder bare bruk som
plantevernmiddel)
Forbud
Tillatelse (gjelder bare for bruk i
plantevernmidler)
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 12/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

“30c.

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

397 L 0009: Europaparlaments- og rådsdirektiv
97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for
investorer (EFT nr. L 84 av 26.3.1997, s. 22).”
Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
1/98 av 30. januar 1998(1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om
erstatningsordninger for investorer(2) skal innlemmes i avtalen -

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg IX etter nr. 30b (rådsdirektiv 93/22/EØF) skal
nytt nr. 30c lyde:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

Se side 1 i denne utgaven av EØS-tillegget.

(2)

EFT nr. L 84 av 26.3.1997, s. 22.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/9/EF
av 3. mars 1997
om erstatningsordninger for investorer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR-

4)

For at det indre marked på dette området skal kunne
gjennomføres og virke tilfredsstillende, er det viktig å
beskytte investorene og bevare tilliten til finanssystemet.
Det er derfor avgjørende at hver medlemsstat har en
erstatningsordning for investorer som sikrer et harmonisert
minstenivå for beskyttelse av i alle fall de små investorene
i tilfelle et investeringsforetak ikke er i stand til å overholde
sine forpliktelser overfor sine investorkunder.

5)

Små investorer vil derfor kunne kjøpe investeringstjenester
fra filialer av investeringsforetak i Fellesskapet eller på
grunnlag av tjenesteytelser på tvers av landegrensene like
trygt som fra et nasjonalt foretak, i visshet om at de vil ha
et harmonisert minstenivå av beskyttelse i tilfelle et
investeringsforetak ikke er i stand til å overholde sine
forpliktelser overfor sine investorkunder.

6)

Dersom det ikke finnes en slik minste harmonisering, vil en
vertsstat ut fra hensynet til beskyttelse av investorene
kunne anse seg berettiget til å kreve at andre medlemsstaters
investeringsforetak som driver virksomhet gjennom en filial
eller i henhold til adgangen til å yte tjenester, slutter seg til
vertsstatens erstatningsordning dersom de ikke tilhører en
erstatningsordning for investorer i hjemstaten, eller dersom
denne ordningen ikke anses å gi tilsvarende beskyttelse. Et
slikt krav kan være til skade for det indre markeds virkemåte.

7)

Selv om de fleste medlemsstater for tiden har visse
erstatningsordninger for investorer, omfatter disse
ordningene vanligvis ikke alle investeringsforetak som har
den tillatelsen for hele Fellesskapet som er fastsatt i direktiv
93/22/EØF.

8)

Hver medlemsstat bør derfor pålegges å ha én eller flere
erstatningsordninger for investorer som alle slike
investeringsforetak skal være tilsluttet. Ordningen må
omfatte midler og instrumenter som et investeringsforetak
oppbevarer i forbindelse med en investors investeringsvirksomhet, og som ikke kan leveres tilbake til investoren
dersom et investeringsforetak ikke er i stand til å overholde
sine forpliktelser overfor sine investorkunder. Dette berører
på ingen måte de regler og framgangsmåter som gjelder i
hver medlemsstat med hensyn til de beslutninger som skal
tas dersom et investeringsforetak blir insolvent eller blir
oppløst.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),
under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(3 ),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4 ), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 18. desember 1996,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådet vedtok 10. mai 1993 direktiv 93/22/EØF om
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5).
Direktivet er et viktig redskap for gjennomføringen av det
indre marked for investeringsforetak.

2)

I direktiv 93/22/EØF er det fastsatt tilsynsregler som
investeringsforetak skal overholde til enhver tid, herunder
regler som har til formål i størst mulig grad å beskytte
investorenes rettigheter med hensyn til midler eller
instrumenter som tilhører dem.

3)

(*)

Likevel kan ikke noe tilsynssystem gi fullstendig
beskyttelse, særlig ikke dersom det begås bedrageri.

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 84 av 26.3.1997, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. C 321 av 27.11.1993, s. 15 og EFT nr. C 382 av 31.12.1994, s. 27.

(2)

EFT nr. C 127 av 7.5.1994, s. 1.

(3)

Uttalelse avgitt 28. juli 1995.

(4)

Europaparlamentsuttalelse av 19. april 1994 (EFT nr. C 128 av 9.5.1994,
s. 85), Rådets felles holdning av 23. oktober 1995 (EFT nr. C 320 av
30.11.1995, s. 9) og europaparlamentsbeslutning av 12. mars 1996
(EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 28). Rådsbeslutning av 17. februar 1997 og
europaparlamentsbeslutning av 19. februar 1997 (EFT nr. C 85 av
17.3.1997).

(5)

EFT nr. L 141 av 11.6.1993, s. 27.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 13/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

“-

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og

397 D 1400: Europaparlaments- og rådsavgjerd
nr. 1400/97/EF av 30. juni 1997 om vedtaking av eit
fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking innan
ramma av innsatsen for folkehelsa (1997-2001) (EFT nr.
L 193 av 22.7.1997, s. 1).”
Artikkel 2

ut fra følgende betraktninger:
Protokoll 31 artikkel 16 nr. 2 skal lyde:
Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 98/97 av 12. desember 1997(1).
Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til også å omfatte
et fellesskapshandlingsprogram for helseovervåkning innenfor
rammen av innsatsen for folkehelsen (1997-2001)
(europaparlaments- og rådsavgjerd 1400/97/EF)(2).

“2. EFTA-statene skal delta i fellesskapsprogrammene og tiltakene nevnt i de tre første strekpunktene i nr. 1 fra
1. januar 1996, i programmet nevnt i fjerde strekpunkt fra
1. januar 1997 og i programmet nevnt i femte strekpunkt
fra 1. januar 1998.”
Artikkel 3

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet
samarbeid mulig fra 1. januar 1998 BESLUTTET FØLGENDE:

Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. januar 1998.

Artikkel 1

Artikkel 4

I avtalens protokoll 31 artikkel 16 nr. 1 skal nytt strekpunkt
lyde:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L193, 9.7.1998, s. 55 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27,
9.7.1998, s. 107.

(2)

EFT nr. L 193 av 22.7.1997, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 1400/97/EF
av 30. juni 1997
om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking
innan ramma av innsatsen for folkehelsa (1997-2001)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR-

3)

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 129,
med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1 ),
med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2 ),
4)
med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3 ),
etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(4 ), på grunnlag av det felles framlegget frå Forliksutvalet
av 16. april 1997, og

5)

I meldinga si av 24. november 1993 om ramma for innsatsen
for folkehelsa meinte Kommisjonen at det som ein
føresetnad for å skipe ei ramme for støtte til politikken og
programma til medlemsstatane er naudsynt å styrkje
samarbeidet om standardisering og innsamling av helsedata
som kan jamførast og er samsvarande, så vel som å fremje
helseovervakingssystem. Helseovervaking, medrekna
helsedata og helse-indikatorar, vert rekna som eit prioritert
område for utforming av framlegg til fleirårige
fellesskapsprogram på området folkehelse.

6)

I resolusjonen sin av 2. juni 1994 om ramma for
fellesskapsinnsatsen for folkehelsa(7 ) gav Rådet uttrykk
for at innsamling av helsedata bør prioriterast, og oppmoda
Kommisjonen om å kome med høvelege framlegg. Rådet
meinte at dei dataa og indikatorane som vert nytta, bør
omfatte tiltak som har samanheng med livskvaliteten til
borgarane, nøyaktige vurderingar av kva helsetiltak som
trengst, overslag over kor mange dødsfall som kan unngåast
ved å førebyggje sjukdom, sosio-økonomiske helsefaktorar
i ulike folkesetnadsgrupper og eventuelt, dersom
medlemsstatane ser det som naudsynt, støtte på
helseområdet, medisinsk praksis og verknaden av reformer.

7)

Helseovervaking på fellesskapsplan er svært viktig for
planlegginga, overvakinga og vurderinga av fellesskapstiltak
i samband med folkehelsa og for overvakinga og vurderinga
av dei helsemessige verknadene av fellesskapspolitikken
på andre område.

ut frå desse synsmåtane:
1)

I medhald av artikkel 3 bokstav o) i traktaten skal
verksemda til Fellesskapet medverke til at det vert nådd eit
høgt nivå for helsevern. Det går uttrykkjeleg fram av artikkel
129 i traktaten at Fellesskapet har kompetanse på dette
området, ettersom det skal medverke ved å oppmuntre til
samarbeid mellom medlemsstatane og, om naudsynt, ved å
støtte verksemda deira.

I resolusjonen sin om folkehelsepolitikken etter
Maastricht(6 ) streka Europaparlamentet under kor viktig
det er å ha tilstrekkelege og føremålstenlege opplysningar
til rådvelde som grunnlag for utforminga av
fellesskapstiltak i samband med folkehelsa.
Europaparlamentet oppmoda Kommisjonen om samle inn
og granske helsedata frå medlemsstatane med sikte på å
vurdere kva verknader folkehelsepolitikken har på
helsetilstanden i Fellesskapet.
Det bør gjennomførast ei føregransking av om det kan
skipast ein fast struktur for overvaking og vurdering av
helsedata og helse-indikatorar for Fellesskapet.

2)

I resolusjonen sin av 27. mai 1993 om den framtidige
innsatsen i samband med folkehelsa(5 ) meinte Rådet at det
for utarbeidinga av framtidige program er svært viktig å
betre innsamlinga, analysen og spreiinga av helsedata og
dessutan å syte for at tilgjengelege data får betre kvalitet og
vert lettare å jamføre.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 193 av 22.7.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. C 338 av 16.12.1995, s. 4, og TEF nr. C 214 av 24.7.1996, s. 6.

(2)

TEF nr. C 174 av 17.6.1996, s. 3.

(3)

TEF nr. C 129 av 2.5.1996, s. 50.

(5)

TEF nr. C 174 av 25.6.1993, s. 1.

Europaparlamentsfråsegn av 17. april 1996 (TEF nr. C 141 av 13.5.1996,
s. 94), felles haldning frå Rådet av 18. juni 1996 (TEF nr. C 220 av
29.7.1996, s. 36) og europaparlamentsavgjerd av 23. oktober 1996 (TEF
nr. C 347 av 18.11.1996, s. 73). Rådsavgjerd av 5. juni 1997 og
europaparlamentsavgjerd av 10. juni 1997.

(6)

TEF nr. C 329 av 6.12.1993, s. 375.

(7)

TEF nr. C 165 av 17.6.1994, s. 1.
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8)

Særleg på grunnlag av kjennskapen til dei dataa om folkehelsa
i Europa som vert skaffa til vegar gjennom skipinga av eit
fellesskapssystem for overvaking av folkehelsa, vil det verte
mogleg å følgje utviklinga og definere prioriterte område og
mål innan folkehelsa.

00
15) Helsedata og helse-indikatorar for Fellesskapet bør byggje
på eksisterande europeiske data og indikatorar, t.d. dei som
medlemsstatane rår over og/eller sender over til
internasjonale organisasjonar, slik at dobbeltarbeid kan
unngåast.

9)

I denne avgjerda omfattar helseovervaking fastsetjing av
helse-indikatorar for Fellesskapet og innsamling, spreiing
og analyse av helsedata og helse-indikatorar for Fellesskapet.

16) Situasjonen med omsyn til innsamling av data varierer frå
ein medlemsstat til ein annan. Fellesskapet kan gje støtte til
tiltak i medlemsstatane, medrekna tiltak som gjeld
datainnsamling innan ramma av eit fellesskapssystem for
helseovervaking, når slik støtte kan skape ein tilleggsverdi
for Fellesskapet.

10) I vedtak 93/464/EØF av 22. juli 1993 om rammeprogrammet
for prioriterte tiltak på området statistiske opplysninger
1993-1997(1 ) har Rådet under overskrifta «Statistikk over
helse og sikkerhet» fastsett at analyse av dødstal og
sjukdomstal etter årsak er eit prioritert tiltaksområde innan
ramma av sektorprogramma for sosialpolitikk, økonomisk
og sosial utjamning og forbrukarvern.
11) I vedtak 94/913/EØF av 15. desember 1994 om vedtaking
av eit særprogram for forsking og teknologisk utvikling,
medrekna demonstrasjon, på området biomedisin og helse
(1994-1998)( 2 ) har Rådet fastsett at samordning og
jamføring av europeiske helsedata, medrekna kosthaldsdata,
frå dei ulike medlemsstatane er eit særskilt forskingstiltak;
dette tiltaket vart teke med i det aktuelle forskingsprogrammet.
12) Ved hjelp av helseovervaking på fellesskapsplan bør det
vere mogleg å måle helsetilstanden, utviklingstrekk og
avgjerande helsefaktorar, å planleggje, følgje opp og vurdere
fellesskapsprogram og -tiltak og å gje medlemsstatane
helseopplysningar som dei kan nytte i utforminga og
vurderinga av helsepolitikken sin.
13) For at krava og forventningane på dette området skal kunne
stettast fullt ut, bør det skipast eit fellesskapssystem for
helseovervaking som omfattar fastsetjing av
helse-indikatorar, innsamling av data, særleg dei som er
naudsynte for til slutt å kome fram til helse-indikatorar
som kan jamførast, skiping av eit nett for overføring og
felles bruk av helsedata og helse-indikatorar og dessutan
utvikling av kapasitet til å analysere og spreie
helseopplysningar.
14) Dei vala og høva som byr seg når dei ulike delane av eit
fellesskapssystem for helseovervaking skal utviklast,
medrekna slike som kan styrkje noverande tiltak, bør
granskast nøye ut frå kva som er ønskt resultat, fleksibilitet
og nytte/kostnad-høve. Det krevst eit fleksibelt system
som kan ta opp i seg element som alt er funne verdfulle, og
som samstundes kan tilpasse seg nye krav og andre
prioriteringar. Eit slikt system bør omfatte definisjonen av
alle helse-indikatorane for Fellesskapet og innsamling av
dei dataa som er naudsynte for å utforme slike indikatorar.

(1)
2

()

17) Skipinga av eit telematikknett for innsamling og spreiing av
helsedata og helse-indikatorar for Fellesskapet kan vere til
bate for eit fellesskapssystem for helseovervaking.
18) Ved hjelp av fellesskapssystemet for helseovervaking bør
det vere mogleg å skaffe fram data til utarbeiding av jamlege
rapportar om helsetilstanden i Fellesskapet og analysar av
utviklingstrekk og helseproblem og dessutan å medverke til
å skaffe fram og spreie helseopplysningar.
19) Det er eit vilkår for å skipe eit fellesskapssystem for
helseovervaking at det stettar føresegnene om vern av data,
medrekna innføring av tiltak for å sikre fortruleg handsaming
og tryggleik i samband med slike data, som t.d. føresegnene
i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober
1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av
slike opplysninger(3 ) og i rådsforordning (Euratom, EØF)
nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige
statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor(4 ).
20) For å gjere det mogleg å skipe det framtidige fellesskapssystemet for helseovervaking og høvelege ordningar
for å vurdere det bør det setjast i verk eit fleirårig program
innan ramma av innsatsen for folkehelsa.
21) I samsvar med nærleiksprinsippet kan tiltak i samband
med saker som ikkje høyrer inn under einekompetansen til
Fellesskapet, t.d. tiltak som gjeld helseovervaking, setjast i
verk av Fellesskapet berre dersom dei på grunn av omfanget
sitt eller verknadene sine kan gjennomførast betre på
fellesskapsplan.
22) Den politikken og dei programma som vert utforma og
sette i verk på fellesskapsplan, særleg innan ramma av
innsatsen for folkehelsa, bør vere i samsvar med måla for
fellesskapstiltaka for helseovervaking. Gjennomføringa av
fellesskapstiltaka for helseovervaking bør ta omsyn til og
samordnast med aktuell forskingsverksemd innan
rammeprogrammet til Fellesskapet for forsking og

TEF nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.

(3)

TEF nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31.

TEF nr. L 361 av 31.12.1994, s. 40.

(4)

TEF nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1. Forordninga endra ved tilmeldingsakta av 1994.
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teknologisk utvikling. Prosjekt som gjeld bruken av
telematikk på helseområdet innan ramma av programmet
for forsking og teknologisk utvikling, bør samordnast med
fellesskapstiltak for helseovervaking. Tiltak i samband med
rammeprogrammet til Fellesskapet for statistiske
opplysningar, fellesskapsprosjekt på området telematisk
datautveksling mellom administrasjonar (IDA) og G7prosjekt på helseområdet må samordnast nøye med
gjennomføringa av fellesskapstiltak for helseovervaking.
Det bør takast omsyn til det arbeidet som vert utført av
sakkunnige europeiske organ, t.d. Det europeiske senteret
for overvaking av narkotika og narkotikavanebruk og Det
europeiske miljøvernbyrået.

Nr.42/85

30) Dette programmet bør gjelde i fem år, slik at det vert nok
tid til å gjennomføre tiltaka og nå måla deira TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Fastsetjing av programmet
1. Innan ramma av innsatsen for folkehelsa vert det for
tidsrommet 1. januar 1997-31. desember 2001 vedteke eit
fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking, heretter kalla
«programmet».

23) Samarbeidet med internasjonale organisasjonar som arbeider
på området, medrekna Verdshelseorganisasjonen (WHO)
og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD), og med tredjestatar bør styrkjast. Andre organ,
t.d. ikkje-statlege organisasjonar, vil òg kunne spele ei rolle.

2. Føremålet med programmet er å medverke til å skipe eit
fellesskapssystem for helseovervaking som gjer det mogleg å
a)

måle helsetilstanden, utviklingstrekk og avgjerande
helsefaktorar i heile Fellesskapet,

24) Ut frå eit operasjonelt synspunkt bør det arbeidet tryggjast
og førast vidare som alt er gjort, både for å utvikle
fellesskapsnett og for å samarbeide med internasjonale
organisasjonar med verksemd på dette området.

b)

lette planlegginga, oppfølginga og vurderinga av
fellesskapsprogram og -tiltak,

c)

gje medlemsstatane føremålstenlege helseopplysningar som
kan nyttast til jamføringsføremål og til støtte for den
nasjonale helsepolitikken,

25) Kommisjonen må syte for å gjennomføre dette programmet
i nært samarbeid med medlemsstatane.
26) Det kom 20. desember 1994 i stand ein modus vivendi(1 )
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltaka for rettsakter som er vedtekne etter
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten.
27) For augneblinken lèt ikkje dataa seg jamføre i tilstrekkeleg
grad, og dobbeltarbeid bør unngåast gjennom felles utvikling
av definisjonar, metodar, kriterium og teknikkar for
jamføring og konvertering, gjennom utvikling av
føremålstenlege verktøy for datainnsamling, t.d.
rundspørjingar, spørjeskjema eller delar av slike verktøy,
og gjennom spesifisering av innhaldet i helseopplysningane,
som særleg skal spreiast ved hjelp av eit telematikknett.
28) For å auke verdien og verknaden av dette programmet bør
tiltaka vurderast jamleg både på nasjonalt plan og på
fellesskapsplan, særleg med omsyn til effektivitet og
verkeleggjering av måla, og dersom det er naudsynt, bør
programmet tilpassast.

gjennom å oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatane og
om naudsynt gjennom å støtte innsatsen deira ved å fremje
samordninga av politikken og programma deira på dette området,
og gjennom å fremje samarbeid med tredjestatar og med
internasjonale organisasjonar som arbeider på området.
3. Dei tiltaka som skal gjennomførast innan ramma av
programmet, og dei særskilde måla for dei er førde opp i vedlegg I
under desse overskriftene:
A.

Fastsetjing av helse-indikatorar for Fellesskapet

B.

Skiping av eit fellesskapsnett for felles bruk av helsedata

C.

Analysar og rapportar.

Vedlegg II inneheld ei ikkje-uttømmande liste over område der
det kan fastsetjast helse-indikatorar.
Artikkel 2
Gjennomføring

29) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet programmet
varer, fastsett ei finansiell ramme som i medhald av punkt
1 i fråsegna frå Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
av 6. mars 1995(2 ) er det viktigaste referansegrunnlaget for
budsjettstyresmakta ved den årlege budsjetthandsaminga.

(1)

TEF nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1.

(2)

TEF nr. C 102 av 4.4.1996, s. 4.

1. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatane
syte for at dei tiltaka som er førde opp i vedlegg I, vert
gjennomførde i samsvar med artikkel 5.
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2. Kommisjonen skal samarbeide med institusjonar og
organisasjonar som arbeider med helseovervaking.
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g)

00
føresegnene om oversending og konvertering av data og om
andre metodar som gjer det mogleg å jamføre dataa, slik at
dei måla som er nemnde i artikkel 1 nr. 2, kan nåast,

h)

føresegnene om definisjon og utveljing av indikatorar,

i)

føresegnene om dei innhaldsspesifikasjonane som er
naudsynte for å skipe og drive netta.

Artikkel 3
Budsjett
1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet
er 13,8 millionar ECU for det tidsrommet som er nemnt i artikkel 1.
2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta innan ramma av dei finansielle overslaga.
Artikkel 4
Samanheng og komplementaritet
Kommisjonen skal syte for at det er samanheng og komplementaritet mellom tiltak som skal gjennomførast innan ramma av
programmet, og andre aktuelle fellesskapsprogram og -initiativ,
både dei som gjeld innsatsen for folkehelsa, og særleg
rammeprogrammet for statistiske opplysningar, prosjekt på
området telematisk datautveksling mellom administrasjonar og
rammeprogrammet for forsking og teknologisk utvikling, særleg
bruken av telematikk i samband med det sistnemnde.

Utvalet skal kome med ei fråsegn om dei førnemnde utkasta til
tiltak innan ein frist som leiaren kan fastsetje etter kor mykje
saka hastar. Fråsegna skal gjevast med det fleirtalet som artikkel
148 nr. 2 i traktaten fastset for avgjerder som Rådet skal ta etter
framlegg frå Kommisjonen. Ved røysting i utvalet skal røystene
til representantane for medlemsstatane ha den vekta som den
førnemnde artikkelen fastset. Leiaren skal ikkje røyste.
Kommisjonen skal vedta tiltak som skal setjast i verk straks.
Dersom tiltaka ikkje er i samsvar med fråsegna frå utvalet, skal
Kommisjonen straks gje Rådet melding om dei. I slike høve
—

skal Kommisjonen utsetje iverksetjinga av dei tiltaka som
han har vedteke, i to månader rekna frå den dagen meldinga
vart gjeven,

—

kan Rådet med kvalifisert fleirtal ta ei anna avgjerd innan
den fristen som er fastsett i første strekpunktet.

Artikkel 5
Utval
1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval som er samansett av
to representantar for kvar medlemsstat og vert leidd av
representanten for Kommisjonen.
2. Representanten for Kommisjonen skal leggje fram for utvalet
utkast til tiltak som gjeld
a)

møteføresegnene til utvalet,

b)

eit årleg arbeidsprogram som syner dei prioriterte innsatsområda,

c)

dei nærmare reglane, kriteria og framgangsmåtane for
utveljing og finansiering av prosjekt innan ramma av
programmet, medrekna prosjekt som omfattar samarbeid
med internasjonale organisasjonar som arbeider med
folkehelse, og deltaking frå dei statane som er nemnde i
artikkel 6 nr. 2,

d)

framgangsmåten ved vurdering,

e)

dei nærmare reglane for spreiing og formidling av resultat,

f)

dei nærmare reglane for samarbeidet med dei institusjonane
og organisasjonane som er nemnde i artikkel 2 nr. 2,

3. Kommisjonen kan dessutan rådspørje utvalet i alle andre
saker som gjeld gjennomføringa av programmet.
Representanten for Kommisjonen skal leggje fram for utvalet eit
utkast til tiltak som skal gjerast. Utvalet skal kome med ei fråsegn
om utkastet, om naudsynt ved røysting, innan ein frist som leiaren
kan fastsetje etter kor mykje saka hastar.
Fråsegna skal protokollførast; i tillegg skal kvar medlemsstat ha
rett til å be om å få standpunktet sitt protokollført.
Kommisjonen skal ta mest mogleg omsyn til fråsegna frå utvalet.
Kommisjonen skal melde frå til utvalet om korleis han har teke
omsyn til fråsegna.
4. Representanten for Kommisjonen skal jamleg gje utvalet
melding om
—

den finansielle støtta som vert gjeven innan ramma av
programmet (sum, tidsrom, spesifikasjon og mottakarar),

—

framlegg frå Kommisjonen eller fellesskapsinitiativ og
iverksetjing av program på andre område som har direkte
samanheng med verkeleggjeringa av måla for programmet,
slik at samanhengen og komplementariteten som er nemnde
i artikkel 4, vert tryggja.
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Artikkel 6

Artikkel 7

Internasjonalt samarbeid

Overvaking og vurdering

1. I samband med gjennomføringa av programmet skal det
oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og internasjonale
organisasjonar som arbeider med folkehelse, særleg
Verdshelseorganisasjonen (WHO), Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD) og Den internasjonale
arbeidsorganisasjonen (ILO), og med andre organisasjonar som
arbeider med helseovervaking, og samarbeidet skal setjast i verk
etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5.

1. Kommisjonen skal syte for at dei tiltaka som er gjennomførde, vert vurderte på bakgrunn av dei rapportane som er
utarbeidde av medlemsstatane, og eventuelt med medverknad frå
uavhengige sakkunnige.

2. Dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa (ASSAE)
kan ta del i programmet på dei vilkåra som er fastlagde i dei
tilleggsprotokollane til assosieringsavtalene som gjeld deltaking i
fellesskapsprogram, og som skal inngåast med desse statane.
Kypros og Malta kan ta del i programmet på grunnlag av
tilleggsløyvingar etter dei same reglane som gjeld for statane i
Det europeiske frihandelssambandet (EFTA), i samsvar med dei
framgangsmåtane som skal avtalast med desse statane.

2. Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet og
Rådet ein førebels rapport innan 30. juni 2000 og ein sluttrapport
når programmet er avslutta, og i alle høve seinast 30. juni 2003.
Kommisjonen skal innarbeide i rapportane opplysningar om
fellesskapsfinansieringa på dei ulike tiltaksområda og om
komplementariteten med dei andre programma og tiltaka som er
nemnde i artikkel 4, og dessutan resultata av vurderinga som er
nemnd i nr. 1. Han skal òg sende rapportane over til Økonomi- og
sosialutvalet og Regionutvalet.
3. På grunnlag av den vurderinga som er nemnd i nr. 1, kan
Kommisjonen eventuelt gjere høvelege framlegg med sikte på at
programmet skal halde fram.

Utferda i Luxembourg, 30. juni 1997.

For Europaparlamentet

For Rådet

J.M. GIL-ROBLES

A. NUIS

President

Formann
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98/EØS/42/14

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 14/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

EØS-KOMITEEN HAR -

“, endret ved:

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

-

ut fra følgende betraktninger:

Teksten til rådsdirektiv 96/97/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 35/97 av 29. mai 1997(1).

396 L 0097: Rådsdirektiv 96/97/EF av 20. desember 1996
(EFT nr. L 46 av 17.2.1997, s. 20).”
Artikkel 2

Artikkel 3
Rådsdirektiv 96/97/EF av 20. desember 1996 om endring av
direktiv 86/378/EØF om gjennomføring av prinsippet om lik
behandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger(2)
skal innlemmes i avtalen -

Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 4

Artikkel 1

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

I avtalens vedlegg XVIII nr. 20 (rådsdirektiv 86/378/EØF) skal
følgende tilføyes:

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 270 av 2.10.97, s. 23, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41 av
2.10.1997, s. 27.

(2)

EFT nr. L 46 av 17.2.1997, s. 20.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal senest to år etter ikrafttredelsen av
dette direktiv oversende Kommisjonen alle nødvendige
opplysninger, slik at den kan utarbeide en rapport om
gjennomføringen av dette direktiv.

8.10.1998

Artikkel 4

00

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1996.
For Rådet
S. BARRETT
Formann
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98/EØS/42/15

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 15/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

“3a. 397 L 0007: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av
20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler (EFT
nr. L 144 av 4.6.1997, s. 19).”
Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 34/96 av 31. mai 1996(1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om
forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(2) skal innlemmes i avtalen -

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIX etter nr. 3 (rådsdirektiv 85/577/EØF) skal
nytt nr. 3a lyde:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 237 av 19.9.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41
av 19.9.1996, s. 79.

(2)

EFT nr. L 144 av 4.6.1997, s. 19.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

00
98/EØS/42/16

nr. 16/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

“21c.

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

397 D 0283: Kommisjonsvedtak 97/283/EF av 21. april
1997 om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av
massekonsentrasjonen av dioksiner og furaner i utslipp
til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv
94/67/EF om forbrenning av farlig avfall (EFT nr. L 113
av 30.4.1997, s. 11).”
Artikkel 2

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 97/97 av 28. november 1997(1).
Kommisjonsvedtak 97/283/EF av 21. april 1997 om harmoniserte
målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel
7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall(2) skal
innlemmes i avtalen -

Teksten til kommisjonsvedtak 97/283/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 4
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX etter nr. 21b (rådsdirektiv 94/67/EF) skal
nytt nr. 21c lyde:

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

Ennå ikke kunngjort.

(2)

EFT nr. L 113 av 30.4.1997, s. 11.
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KOMMISJONSVEDTAK
av 21. april 1997
om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av
massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i
direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall(*)
(97/283/EF)
Artikkel 1

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember 1994
om forbrenning av farlig avfall(1 ), særlig artikkel 7 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
I henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF skal harmoniserte
målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren gjøres tilgjengelige
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16.

Målemetodene for bestemmelse av massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren, pr EN 1948 (juni
1996): «Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av
massekonsentrasjon av PCDD/PCDF - Del 1: Prøvetaking, Del 2:
Ekstraksjon og opparbeidelse, Del 3: Identifisering og
kvantifisering», utarbeidet av Den europeiske
standardiseringsorganisasjon (CEN), skal utgjøre de harmoniserte
målemetodene nevnt i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF. Nevnte
referanse pr EN 1948 (juni 1996) vil bli EN 1948 når den er
endelig vedtatt av CEN.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Ved gjennomføringen av dette arbeidet skal Kommisjonen bistås
av komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 94/67/EF om
forbrenning av farlig avfall.
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
nevnte komitéGJORT DETTE VEDTAK:

Utferdiget i Brussel, 21. april 1997.
For Kommisjonen
Ritt BJERREGAARD
Medlem av Kommisjonen

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 113 av 30.4.1997, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 34.
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98/EØS/42/17

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 17/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

Artikkel 2

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte
vedlegg til EØS-avtalen(1).

Teksten til rådsdirektiv 95/64/EF(2), rådsdirektiv 95/57/EF(3),
rådsforordning (EF) nr. 1172/95(4), kommisjonsforordning (EF)
nr. 68/96( 5 ), kommisjonsforordning (EF) nr. 840/96( 6 ),
rådsforordning (EF) nr. 2744/95(7), rådsforordning (EF) nr. 2494/
95(8),kommisjonsvedtak 96/14/EF(9), kommisjonsvedtak 96/170/
EF(10), rådsforordning (EØF) nr. 959/93(11), rådsforordning (EF)
nr. 2597/95(12) og rådsforordning (EF) nr. 788/96(13) på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3

For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og sikre
at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare
statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle
relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde, må en rekke rettsakter
vedtatt av Det europeiske fellesskap i tiden som er gått siden det
sist ble gjort endringer i avtalens vedlegg XXI, innlemmes i avtalens
vedlegg XXI -

Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning.
Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 17 av
28.6.1994, s. 1.

(2)

EFT nr. L 320 av 30.12.1995, s. 25.

(3)

EFT nr. L 291 av 6.12.1995, s. 32.

(4)

EFT nr. L 118 av 25.5.1995, s. 10.

(5)

EFT nr. L 14 av 19.1.1996, s. 6.

(6)

EFT nr. L 114 av 8.5.1996, s. 7.

(7)

EFT nr. L 287 av 30.11.1995, s. 3.

(8)

EFT nr. L 257 av 27.10.1995, s. 1.

(9)

EFT nr. L 4 av 6.1.1996, s. 14.

(10)

EFT nr. L 47 av 24.2.1996, s. 23.

(11)

EFT nr. L 98 av 24.4.1993, s. 1.

(12)

EFT nr. L 270 av 13.11.1995, s. 1.

(13)

EFT nr. L 108 av 1.5.1996, s. 1.
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3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at
verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at det er
berettiget å registrere dem under underposisjonene for de kapitlene
de hører under, skal særlige underposisjoner, fastsatt i Den
kombinerte nomenklatur, få anvendelse.
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5)

00
Det femte og sjette sifferet tilsvarer nummeret på det
kapittel i Den kombinerte nomenklatur som underposisjonen
tilhører. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 3 skal femte og
sjette siffer likevel være 9.

6)

For underposisjoner

Artikkel 18
Kodenumrene for underposisjonene til komplette industrianlegg
skal fastsettes etter følgende regler, i samsvar med Den kombinerte
nomenklatur:
1)
2)
3)
4)

Koden skal bestå av åtte sifre.
De to første sifrene skal være henholdsvis 9 og 8.
Det tredje sifferet, som viser at det dreier seg om eksport
av komplette industrianlegg, skal være 8.
Det fjerde sifferet varierer fra 0 til 9, alt etter det eksporterte,
komplette industrianleggets viktigste økonomiske
virksomhet og i samsvar med følgende klassifisering:
Kode

7)

—

som befinner seg på kapittelnivå i Den kombinerte
nomenklatur, er sjuende og åttende siffer 0,

—

som befinner seg på posisjonsnivå i nomenklaturen
basert på Det harmoniserte system, tilsvarer sjuende
og åttende siffer tredje og fjerde siffer i denne
posisjonen.

Vedkommende myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 2 skal
fastsette de betegnelser og kodenumre i Den kombinerte
nomenklatur som skal benyttes i det statistiske
informasjonsmediet for å beskrive bestanddelene i et
komplett industrianlegg.

Økonomisk virksomhet
Artikkel 19

0

1

Energi (herunder produksjon og distribusjon av
vanndamp og varmtvann)
Utvinning av mineraler som ikke brukes til å
produsere energi (herunder bearbeiding av
metallholdig malm og torvskjæring), produksjon
av ikke-metallholdige mineralske produkter
(herunder glassindustri)

2

Jern- og stålindustri, metallbearbeidingsindustri
(unntatt mekanisk verkstedindustri og
produksjon av transportmateriell)

3

Mekanisk verkstedindustri og produksjon av
transportmidler, instrumenttillaging

4

Kjemisk industri (herunder produksjon av
kunstige eller syntetiske fibre), gummi- og
plastindustri

5

Nærings- og nytelsesmiddelindustri

6

Industri for produksjon av tekstiler, lærvarer,
skotøy og klær

1. De som har ansvar for å skaffe til veie opplysninger, kan
benytte den forenklede prosedyren bare dersom de på forhånd
har fått tillatelse til dette i henhold til de regler som hver stat skal
fastsette innenfor rammen av dette avsnitt.
2. Når det dreier seg om et komplett industrianlegg der
bestanddelene eksporteres av flere medlemsstater, skal hver
medlemsstat gi tillatelse til å benytte den forenklede prosedyren
for sin egen eksport. Slik tillatelse kan imidlertid gis bare dersom
det framlegges dokumenter som viser at den samlede statistiske
verdi fastsatt i artikkel 16 nr. 3 er oppnådd, eller dersom andre
kriterier tilsier at den forenklede prosedyren bør benyttes.
3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 2
ikke er den myndighet som har ansvar for å utarbeide statistikk
over eksportmedlemsstatens handel med tredjestater, skal den
ikke gi tillatelse uten at sistnevnte myndighet har gitt sin
tilslutning.
Avsnitt 3
Import og eksport av skip og luftfartøyer
Artikkel 20

7

8

9

Treforedlings- og papirindustri (herunder grafisk
produksjon og forlagsvirksomhet), annen
produksjonsvirksomhet

I dette avsnitt menes med:
a)

«skip»: skip som benyttes til sjøfart nevnt i tilleggsnote 1
og 2 i kapittel 89 i Den kombinerte nomenklatur, samt
krigsskip,

b)

«luftfartøyer»: fly som hører under posisjon 85.02 i Den
kombinerte nomenklatur, og er til sivil bruk, forutsatt at de
er beregnet på å benyttes av et luftfartsselskap, eller til
militær bruk,

Transport (unntatt tjenester i tilknytning til
transport, reisebyråer, spedisjon, lagring og
vareopplag) og kommunikasjon
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann,
tjenester i tilknytning til transport, annen
økonomisk virksomhet
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2744/95

00

av 27. november 1995
om statistikkar over inntektsstruktur og inntektsfordeling(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HARmed tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 213,

Statistiske opplysningar på dette området er tilgjengelege berre i
nokre medlemsstatar, og difor er det ikkje mogleg å utføre
forsvarlege jamføringar. Difor må statistikkane over inntektsstrukturen utarbeidast på grunnlag av felles definisjonar og
harmoniserte metodar.

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen og
ut frå desse synsmåtane:
For at Kommisjonen skal kunne utføre dei oppgåvene som er
overlatne til han, må han haldast orientert om stoda og utviklinga
for inntektene i medlemsstatane i Fellesskapet, med omsyn både
til korleis dei varierer i tråd med strukturen i arbeidsstyrken, og
til korleis arbeidstakarane fordeler seg etter inntektsnivå.
På grunn av utviklinga i Fellesskapet og verkemåten til den indre
marknaden vert det stadig meir naudsynt med data om
inntektsstrukturen som kan jamførast, særleg som eit middel til
å analysere framgangen i den økonomiske og sosiale utjamninga
og til å utarbeide pålitelege jamføringar mellom medlemsstatane
og regionane i Fellesskapet.
Den beste måten å vurdere situasjonen for inntektsstruktur og
inntektsfordeling på er å utarbeide fellesskapsstatistikkar over
inntektsstrukturen ved hjelp av harmoniserte metodar og
definisjonar, slik det vart gjort i 1966, 1972, 1974 og 1978 i
medhald av høvesvis forordning (EØF) nr. 188/64(1 ), (EØF)
nr. 2395/71(2 ), (EØF) nr. 178/74(3 ) og (EØF) nr. 495/78(4 ).

I samsvar med nærleiksprinsippet er skipinga av felles statistiske
standardar som gjer det mogleg å utarbeide harmoniserte
opplysningar, ei oppgåve som kan utførast effektivt berre på
fellesskapsplan. Desse standardane skal gjennomførast i kvar
medlemsstat av dei organa og institusjonane som har ansvaret for
å utarbeide offisielle statistikkar.
I medhald av vedtak 93/464/EØF( 5 ) er utarbeiding av
fellesskapsstatistikkar over inntektsstrukturen eit av dei
prioriterte tiltaka i det statistiske programmet for 1993-1997.
Det bør gjerast unntak for visse medlemsstatar, slik at det vert
teke omsyn til særlege tekniske vanskar som desse statane har
med å samle inn visse typar opplysningar, på vilkår av at dette
ikkje rører ved kvaliteten på dei statistiske opplysningane.
Utvalet for det statistiske programmet, som vart oppnemnt i
medhald av avgjerd 89/382/EØF, Euratom(6 ), har slutta seg til
framlegget frå KommisjonenVEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1

På grunn av dei endringane som skjer i strukturen for arbeidsstyrken og i inntektsfordelinga, særleg når det gjeld økonomisk
verksemd, er resultata av tidlegare granskingar ikkje lenger aktuelle
og omfattar ikkje alle medlemsstatane.
Dei dataa som no ligg føre for alle medlemsstatane, syner berre
gjennomsnittsverdiar og kan difor truleg ikkje gje opplysningar
korkje om tilhøvet mellom inntekt og individuelle særtrekk hjå
lønstakarar (særleg alder, kjønn, faglege kvalifikasjonar og
tenestetid) eller om inntektsfordelinga.

(*)

Allmenne føresegner
På dei høvesvise ansvarsområda sine skal medlemsstatane og
Kommisjonen utarbeide fellesskapsstatistikkar over
inntektsstrukturen og inntektsfordelinga for alle lønstakarar på
dei områda av økonomisk verksemd som er definerte i artikkel 3.

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 287 av 30.11.1995, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
TEF nr. 214 av 24.12.1964, s. 3634/64.

(5)

TEF nr. L 219 av 28.8.1993, s. 1.

()

TEF nr. L 249 av 10.11.1971, s. 52.

(6)

TEF nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(3)

TEF nr. L 21 av 25.1.1974, s. 2.

(4)

TEF nr. L 68 av 10.3.1978, s. 3.

(1)
2
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Artikkel 2

medrekna er likeins løn som i fråværsperiodar
(permisjon eller sjukdom) vert betalt fullt ut av
arbeidsgjevaren, familietillegg og andre ytingar som er
fastsette i tariffavtaler eller frivillige avtaler i den lokale
eininga; den samla inntekta av overtidsbetaling og
særlege utbetalingar for skiftarbeid, nattarbeid eller
helgearbeid skal oppgjevast særskilt,

Referanseperiode
Statistikkane skal utarbeidast på grunnlag av statistiske
opplysningar for rekneskapsåret 1995 og for ein tilsvarande
representativ månad, med atterhald for dei særlege føresegnene
som er nemnde i vedlegget til denne forordninga.
b)

den årlege bruttoinntekta i det aktuelle rekneskapsåret,
dvs. bruttoinntekta slik det er fastsett i nr. 2 bokstav a)
omrekna til å gjelde for eit heilt år, pluss tidvise tillegg
(t.d. feriepengar, 13. månadsløn og fordeling av
overskot); summen av dei tidvise tillegga skal
oppgjevast særskilt,

c)

talet på lønte timar eller talet på timar i ei
normalarbeidsveke eller ein normalarbeidsmånad som
det vert utbetalt løn for, talet på lønte overtidstimar i
lønsperioden og talet på fridagar per år, bortsett frå
offentlege helgedagar,

d)

kjønn, alder og yrke etter den internasjonale standarden
for yrkesklassifisering, utdannings- og
opplæringsnivå, tenestetid i verksemda, arbeidstidsordning, dvs. heiltid eller deltid, og type
arbeidsavtale.

Artikkel 3
Verkeområde
Statistikkane skal dekkje all verksemd som er definert i
næringshovudområde C, D, E, F, G, H, I, J og K i den statistiske
standarden for næringsgruppering i Det europeiske fellesskapet,
heretter kalla «NACE Rev. 1», som vart skipa ved forordning
(EØF) nr. 3037/90(1 ), med atterhald for dei særlege føresegnene
som er nemnde i vedlegget til denne forordninga.

Nr.42/167

Artikkel 4
Statistiske einingar
Innsamlinga av data og utarbeidinga av statistikkar over
inntektsstruktur og inntektsfordeling skal byggje på ei vilkårleg
eining blant dei statistiske einingane som er definerte i forordning
(EØF) nr. 696/93(2 ), og skal gje opplysningar om lønstakarar i
lokale einingar som har minst ti tilsette, og som er klassifiserte
etter storleik og hovudverksemd.
Artikkel 5
Kjenneteikn ved dei ønskte opplysningane
Følgjande data skal samlast inn om
1.

den lokale eininga som lønstakarane i utvalet er knytte til:
regionen der arbeidsplassen finst, økonomisk verksemd
klassifisert i samsvar med NACE Rev. 1, finansiell og
økonomisk kontrollform slik det er fastsett i
kommisjonsdirektiv 80/723/EØF av 25. juni 1980 om innsyn
i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige
foretak(3 ), og typen tariffavtale som gjeld,

2.

kvar lønstakar i utvalet:
a)

bruttoinntekta for ein heil lønsperiode i den representative månaden, medrekna ulike jamleg utbetalte
tillegg, godtgjersle for overtidsarbeid, skiftarbeid,
nattarbeid og helgearbeid og dessutan provisjonar;

(1)

TEF nr. L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordninga endra ved forordning
(EØF) nr. 761/93 (TEF nr. L 83 av 3.4.1993, s. 1).

(2)

TEF nr. L 76 av 30.3.1993, s. 1.

(3)

TEF nr. L 195 av 29.7.1980, s. 35. Direktivet sist endra ved direktiv
93/84/EØF (TEF nr. L 254 av 12.10.1993, s. 16).

Artikkel 6
Innsamling av data
1. Dei ansvarlege statistiske tenestene i medlemsstatane, som
skal utarbeide høvelege metodar for innsamling av data, skal
gjennomføre ei gransking.
2. For visse kjenneteikn, t.d. utdannings- og opplæringsnivå
og type arbeidsavtale, kan medlemsstatane gjennomføre
tilleggsgranskingar av eit underutval av dei lønstakarane som er
med i hovudgranskinga.
3. Dei opplysningspliktige skal gje sannferdige og fullstendige
svar på spørsmåla innan dei fastsette fristane. Medlemsstatane
skal gjere eigna tiltak for å unngå brot på plikta til å oppgje dei
dataa som er nemnde i artikkel 5.
4. Granskinga treng ikkje utførast dersom medlemsstatane alt
rår over opplysningar som kjem frå andre høvelege kjelder, og
som er minst like gode med omsyn til grannsemd, kvalitet og
aktualitet.
5. På oppmoding frå Kommisjonen (Eurostat) skal
medlemsstatane sende over alle dei opplysningane som er
naudsynte for å gjennomføre denne forordninga, særleg dei som
gjeld metodar.
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KOMMISJONSVEDTAK

00

av 15. februar 1996
om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om
tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til
driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 og av vedlegg I til
kommisjonsvedtak 89/651/EØF om definisjoner av kjennetegn og om
listen over landbruksvarer med hensyn til disse undersøkelsene(*)
(96/170/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av
29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser
om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet
1988-1997(1 ), sist endret ved kommisjonsvedtak 94/677/EF(2 ),
særlig artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 15, og

Resultatene av fellesskapsundersøkelsene om strukturen til
driftsenheter i landbruket fastsatt ved forordning (EØF)
nr. 571/88 kan bli sammenlignbare innenfor hele Det europeiske
fellesskap bare dersom begrepene i listen over kjennetegn forstås
og anvendes på en ensartet måte.
Det er derfor også nødvendig å tilpasse kommisjonsvedtak
89/651/EØF(3 ), der det fastsettes hvilke definisjoner, regioner
og distrikter som skal anvendes i forbindelse med
strukturundersøkelsene for tidsrommet 1988-1997. Ved den
anledning bør det også fastsettes definisjoner for nye kjennetegn
som er tatt med av andre grunner.

ut fra følgende betraktninger:
I henhold til artikkel 8 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 571/88
skal eventuelle endringer i listen over kjennetegn for
undersøkelsene i tidsrommet 1995-1997 samt endringer av
definisjonene av disse kjennetegnene og av avgrensningen av
regioner og distrikter vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 15 i nevnte forordning, det vil si ved kommisjonsvedtak
etter uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk.
Etter Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse må vedlegg I til
forordning (EØF) nr. 571/88 tilpasses til de spesielle
landbruksforholdene i disse statene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for landbruksstatistikkGJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Med sikte på landbruksundersøkelsene i 1995 og 1997 endres
vedlegg I til forordning (EØF) nr. 571/88 og vedlegg I til vedtak
89/651/EØF i samsvar med vedlegg I og II til dette vedtak.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 1996.
For Kommisjonen
Yves-Thibault DE SILGUY
Medlem av Kommisjonen

(1)

EFT nr. L 56 av 2.3.1988, s. 1.

(2)

EFT nr. L 269 av 20.10.1994, s. 38.

(3)

EFT nr. L 391 av 30.12.1989, s. 1.
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VEDLEGG I
Vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 skal lyde:

«VEDLEGG I
LISTE OVER KJENNETEGN
A.

Driftsenhetens geografiske beliggenhet
01
02

B.

ja/nei
ja/nei

Driftsenhetens rettslige form og ledelse (på undersøkelsestidspunktet)
01
02

03

04
C.

Undersøkelsesområde
Vanskeligstilt område
a) Fjellområde

Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på en
fysisk person(1 )?
Dersom ja, er denne personen (gårdbrukeren) også driftsleder?
a) Dersom svaret på spørsmål B/02 er «nei», er driftslederen
et medlem av gårdbrukerens familie?

ja/nei
ja/nei
ja/nei

Driftslederens landbruksutdanning(2 ):
bare praktisk erfaring
grunnutdanning
fullstendig landbruksutdanning

ja/nei
ja/nei
ja/nei

Føres det regnskap for driftsenhetens ledelse?(2)

ja/nei

Leieforhold (i forhold til gårdbrukeren) og oppdeling av driftsenheten
Landbruksareal i drift:
01 Selveierlandbruk
02 Forpaktning
03 Samdrift og andre driftsformer

ha/a
........./........
........./........
........./........
Antall
parseller

04
D.

Antall parseller som utgjør landbruksareal i drift(3 )

Dyrkbar mark
Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn):
01 Vanlig hvete og spelthvete
02 Durumhvete
03 Rug
04 Bygg
05 Havre
06 Maiskorn(4 )
07 Ris
08 Andre kornslag

..................
ha/a

........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........

(1)

I Frankrike regnes sammenslutninger av bruk med henblikk på samdrift (groupements agricoles d’exploitation en
commun, GAEC), driftsenheter med begrenset ansvar (exploitations agricoles à responsibilité limitée, EARL) og faktiske
sammenslutninger som driftsenheter i landbruket under ledelse av fysiske personer.

(2)

Valgfri.

(3)

Valgfri. For Italia viser antall parseller til driftsenhetens samlede areal.

(4)

Valgfri for Finland og Sverige.
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ha/a
09

10
11
12
13

Tørkede belgfrukter til produksjon av korn (herunder frø
og blandinger av korn og tørkede belgfrukter)
a) herav som enkeltavling til fôr: erter, bønnevikker og
andre vikker, søtlupiner(1 )
b) andre (som enkeltavlinger og blandinger)(1)
Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)
Sukkerbeter (ikke inkludert frø)
Rotvekster til fôr (ikke inkludert frø)(2 )
Planter til industriell bruk (herunder frø fra urteaktige oljeholdige
planter; ikke inkludert frø fra tekstilplanter, humle, tobakk og
andre planter til industriell bruk)
herav:
a) tobakk(3 )
b) humle(3)
c)
bomull(4 )
d) andre oljeholdige planter eller tekstilplanter og andre planter
til industriell bruk:
i)
oljeholdige frø (i alt)
herav:
raps og rybs(3)
solsikke(5 )
soya(6 )
ii) aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter(7 )
iii) andre planter til industriell bruk(2)
herav:
sukkerrør(8 )

........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........

........../........

........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........
........./........

Friske grønnsaker, meloner, jordbær:
14

15

-

-

utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke
herav:
a) friland(2)
b) kommersielt hagebruk(2)

........./........

under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde

........./........

........./........
........./........

Blomster og prydplanter (ikke inkludert planteskoler):
utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke(2)
under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde

16
17

-

18

Fôrvekster:
a) midlertidig kulturbeite og eng
b) andre(2)

(1)

Valgfri for Det forente kongerike, Finland og Sverige.

(2)

Valgfri for Finland og Sverige.

(3)

Valgfri for Portugal.

(4)

Valgfri unntatt for Hellas, Spania og Italia.

(5)

Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal.

(6)

Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike og Italia.

(7)

Valgfri for Det forente kongerike, Portugal, Finland og Sverige.

(8)

Valgfri unntatt for Spania.

........../........
........../........

........./........
........./........

00
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ha/a
19
20
21
22

Frø og spirer på dyrkbar mark (ikke inkludert korn, tørkede grønnsaker,
poteter og oljeholdige planter)
Andre avlinger fra dyrkbar mark(1 )
Brakkmark uten tilskudd
Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte

........../........
........../........
........../........
........../........

E.
F.

Kjøkkenhager(2 )
Permanent kulturbeite og eng(3 )
01 Permanent kulturbeite og eng, ikke inkludert naturlig beitemark
02 Naturlig beitemark

........../........
........../........
........../........
........../........

G.

Permanente vekster
01 Beplantninger med frukt og bær(1):
a) frisk frukt og bær av arter som vokser i temperert klima
b) frukt og bær av arter som vokser i subtropisk klima(5 )
c) nøtter(4)

........../........
........../........
........../........
........../........

02
03

Sitrustrebeplantninger
Olivenbeplantninger
a) som vanligvis produserer bord-oliven(5 )
b) som vanligvis produserer oliven til produksjon av olivenolje(5)

04

Vingårder:

........../........
........../........
........../........
........../........

som vanligvis produserer:
a)
b)
c)
d)

H.

kvalitetsvin
annen vin
borddruer
rosiner(6 )

........../........
........../........
........../........
........../........

05

Planteskoler(7 )

........../........

06

Andre permanente vekster(7)

........../........

07

Permanente vekster under glass(8 )

........../........

Andre arealer
01+03 Ubenyttede landbruksarealer (landbruksarealer som av økonomiske,
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i
vekselbruk) og andre arealer (bebygde arealer, gårdsplasser, veier,
dammer, steinbrudd, ufruktbare arealer, steingrunn osv.)

(1)

Valgfri for Finland.

(2)

Valgfri for Danmark, Nederland, Det forente kongerike, Finland og Sverige.

(3)

Italia, Hellas, Finland og Sverige kan slå sammen rubrikk 01 og rubrikk 02.

(4)

Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Italia og Portugal.

(5)

Valgfri for Frankrike.

(6)

Valgfri unntatt for Hellas og Spania.

(7)

Valgfri for Finland og Sverige.

(8)

Valgfri for Portugal, Finland og Sverige.

........../........
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ha/a
02

Skogbevokst areal:
herav:
a) ikke kommersielt utnyttet(1 )
b) kommersielt utnyttet(1)

........../........
........../........
........../........

og/eller
c)
d)
e)
I.

løvskog(1)
barskog(1)
blandingsskog(1)

........../........
........../........
........../........

Sekundære etterkulturer og samdyrkede avlinger, sopp, kunstig vanning,
veksthus, brakklegging av dyrkbar mark
01

Sekundære etterkulturer (unntatt avlinger fra kommersielt
hagebruk og avlinger under glass)(2 )
herav:

........../........

korn (D/01 til D/08), ikke til fôrbruk(2)
tørkede grønnsaker (D/09), ikke til fôrbruk(2)
oljeholdige frø (D/13 i), ikke til fôrbruk(2)
andre sekundære etterkulturer(2)

........../........
........../........
........../........
........../........

a)
b)
c)
d)
02

Sopp( 3 )

03

Vannet areal(4 ):
a)
b)

.../...

arealer med kunstig vanning, i alt
dyrket areal som vannes minst én gang i året(1)
herav:

........../........
........../........

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

........../........
........../........
........../........
........../........
........../........
........../........
........../........
........../........
........../........
........../........

durumhvete
mais
poteter
sukkerbeter
solsikke
soya
fôrvekster
beplantninger med frukt og bær
sitrusfrukter
vinmarker

04

Grunnareal for veksthus i drift

........../........

05

Samdyrkede avlinger(1)

........../........

a)
b)
c)
d)

landbruksavlinger (herunder kulturbeite og eng) — skogbruksarter(1)
permanente vekster — ettårige avlinger(1)
permanente vekster — permanente vekster(1)
andre samdyrkede avlinger(1)

(1)

Valgfri.

(2)

Valgfri for Finland og Sverige.

(3)

Valgfri for Portugal, Finland og Sverige.

(4)

Valgfri for Tyskland.

........../........
........../........
........../........
........../........

00
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Lagringsanlegg for naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse
(fast husdyrgjødsel, flytende gjødsel og bløtgjødsel)(1 )(2 )
a)

Har De lagringsanlegg i driftsenheten for:
i)
ii)
iii)

b)

fast husdyrgjødsel?
flytende gjødsel?
bløtgjødsel?

ja/nei
ja/nei
ja/nei

Disponibel lagringskapasitet for:
Uten tømming tilstrekkelig
for hvor mange hele måneder?
i)
ii)
iii)

fast husdyrgjødsel?
flytende gjødsel?
bløtgjødsel?

... m2(3 )
... m3(3)
... m3(3)

... måneder(4 )
... måneder(4)
... måneder(4)
ha/a

08

Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt i:

........../........

a)
b)

........../........

c)
d)
e)
J.

brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede tatt med under D/22)
arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål
enn næringsmidler (for eksempel sukkerbeter, raps, trær, busker,
herunder linser, kikerter og vikker, allerede tatt med under D og G)
arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede tatt med ,
under F/01 og F/02)
tidligere landbruksarealer omdannet til skogbevokste områder
(allerede tatt med under H/02)
annet (allerede tatt med under H/01 og H/03)

Husdyr (på undersøkelsens referansedag)
01

Dyr av hestefamilien
Storfe:

02

Under 1 år ......
a) hanndyr(5 )
b) hunndyr(5)

........../........
........../........
........../........
........../........
Antall dyr
..................

..................
..................

1 år, men under 2 år:
03
04

Hanndyr
Hunndyr

2 år og over:
05 Hanndyr
06 Kviger
07 Melkekyr
08 Andre kyr

(1)

Valgfri for Hellas, Spania, Irland, Østerrike, Portugal og Det forente kongerike.

(2)

Valgfri for Nederland for 1995-undersøkelsen.

(3)

Valgfri for Danmark, Finland og Sverige.

(4)

Valgfri unntatt for Danmark, Finland og Sverige.

(5)

Valgfri.

..................
..................

..................
..................
..................
..................
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00

Sauer og geiter:
09

10

Sauer (alle aldre)

..................

a)
b)

..................
..................

hunnsauer til avl
andre sauer

Geiter (alle aldre)(1 )
a)
b)

hunngeiter til avl(2 )
andre geiter(2)

..................
..................
..................

Svin:
11

Smågris med levende vekt på under 20 kg

..................

12

Avlspurker som veier 50 kg eller mer

..................

13

Andre svin

..................

Fjørfe:
14

Broilere

..................

15

Verpehøner

..................

16

Annet fjørfe (ender, kalkuner, gjess, perlehøns)(3 )

..................

17

Kaniner, hunndyr til avl(4 )

..................
Antall
bikuber

18

Bier(5 )

19

Andre husdyr(5)

(1)

Valgfri for Tyskland, Finland og Sverige.

(2)

Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal.

(3)

Valgfri for Finland og Sverige.

(4)

Valgfri unntatt for Danmark, Tyskland, Irland, Østerrike, Finland, Sverige og Det forente kongerike.

(5)

Valgfri.

..................
ja/nei
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K. Traktorer, kultivatorer, maskiner og anlegg( 1 )

klassifisert etter
effekt (kW)

01

4-hjulstraktorer, beltetraktorer,
redskapsbærende kjøretøyer

2

Kultivatorer, motorhakker,
jordfresere og slåmaskiner(2)

03

Skurtreskere

04

Fôrhøstere(2)

05

Helautomatiske potetopptakere(2)

06

Helautomatiske rotvekstopptakere(2)

07

Melkemaskin (mobil eller stasjonær)(2)?

08

Eget melkerom(2)?
a)

Dersom ja, er melkerommet helautomatisk(3 )?

(1)

Valgfri for 1997-undersøkelsen.

(2)

Valgfri for 1997-undersøkelsen.

(3)

Valgfri for Portugal.
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(5)

Ikke inkludert personer medregnet under L/01 og L/02.

()

Ikke husarbeid.

(6)

Valgfri.

(3)

Skal fylles ut bare når svaret på spørsmål B/01 eller B/02 er «nei».

(7)

Valgfri for 1997-undersøkelsen.

2

4

Det skal utarbeides et skjema for hver gruppe (03a-04b).

00

()

8.10.1998

Etter skolepliktig alder.

(1)

8.10.1998
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L 07 Dersom gårdbrukeren også er driftsleder, har han da annet inntektsgivende arbeid:
—
—

som hovednæring?
som binæring?

(sett kryss)

L 08 Har gårdbrukerens ektefelle, som utfører arbeid ved driftsenheten, annet inntektsgivende arbeid?
—
—

som hovednæring?
som binæring?

(sett kryss)

L 09 Har andre medlemmer av gårdbrukerens familie som utfører arbeid ved driftsenheten, annet
inntektsgivende arbeid?(1 )
—
—

som hovednæring?
som binæring?

(oppgi antall personer)

L 10 Samlet antall arbeidsdager innen landbruk ved driftsenheten, som ikke er oppført under L 01-L 06,
og som er utført av personer som ikke er direkte ansatt av driftsenheten (f.eks. ansatte i leiefirmaer)(2 ).
Antall hele arbeidsdager i løpet av de siste tolv
måneder før undersøkelsesdagen(3 ).

(1)

Valgfri for Danmark, Nederland, Finland og Sverige.

(2)

Valgfri for medlemsstater som på nasjonalt plan kan gi et samlet overslag for dette kjennetegnet.

(3)

Det forente kongerike har adgang til å framlegge disse opplysningene uttrykt i arbeidsuker.»
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Artikkel 9

AVSNITT VII

Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet

Sluttbestemmelser

00

Artikkel 12
-

-

en rapport om den erfaring som er gjort i forbindelse med
undersøkelsene og overslagene utført i henhold til denne
forordning,
om nødvendig, forslag til forbedring og harmonisering av
gjeldende ordninger i medlemsstatene.

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal lederen forelegge saken for Den faste komité for
landbruksstatistikk, heretter kalt «komiteen», enten på eget
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

Vedlegg I-IX skal om nødvendig endres etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 12.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Komiteen skal uttale seg med et flertall på 54
stemmer, og medlemsstatenes stemmer skal ha vekt som fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2. Lederen skal ikke avgi stemme.

AVSNITT VI

3.a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.

Artikkel 10

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall.

Finansielle bestemmelser
Artikkel 11
1. Fellesskapet skal hvert år i tidsrommet 1993-1995 gi
medlemsstatene et økonomisk bidrag til arbeidet med å forbedre
det metodologiske grunnlaget og sammenlignbarheten til dataene
omhandlet i artikkel 2 og 6; det nødvendige beløp anslås til 1 million ECU per år.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de bevilgninger som
skal stilles til rådighet for hvert regnskapsår.

Artikkel 13

3. Størrelsen på bidraget som skal gis til hver medlemsstat,
skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 12 på grunnlag av
søknader fra medlemsstatene.

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Luxembourg, 5. april 1993.
For Rådet
N. HELVEG PETERSEN
Formann
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VEDLEGG VI

00

REGIONALE NIVÅER OMHANDLET I ARTIKKEL 6

Medlemsstater

Regional fordeling
Provinces/Provincies - Région wallonne/
Vlaams Gewest
Bundesländer

Belgique/België
Danmark
Deutschland
Ελλαδα

Υπηρεσιες Περιϕεριακης Αναπτνξης

España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom

Comunidades autónomas
Régions de programme
Regioni
Provincies
NUTS II(1)
Standard regions

(1)

Regionale data må framlegges innen tre år etter at denne forordning er trådt i kraft.

NUTS = Nomenklatur over regionale statistikkenheter.

VEDLEGG VII
FRISTER OMHANDLET I ARTIKKEL 7 NR. 3 FOR OVERSENDING
AV DE FØRSTE ANSLAGENE OVER NASJONALE DATA OM AVLING
OG PRODUKSJON FOR UTVALGTE VARER
Beskrivelse

Cronos-kode

Frister

B

-

Åkererter
Bønnevikker

C

-

Poteter
Sukkerbete
Fôrbete

1360
1370
1381

1. desember
1. desember
1. desember

D

-

Raps og rybs
Solsikkefrø
Soyabønner
Oljelin
Bomullsfrø
Tobakk

1420
1450
1470
1460
1490
1550

1. november
1. november
1. desember
1. desember
1. desember
1. oktober

1320
1335 (inkl. 1338)

Anslått gjennomsnittsavling
(100 kg/ha)

Anslått høstet
produksjon i alt
(1 000 t)

1. oktober
1. oktober

= Data kreves ikke.
NB:

Data om korn og ris er allerede innhentet i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 837/90 av 26. mars 1990.
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VEDLEGG IX

Følgende medlemsstater må ta med annet areal i en årlig statistisk undersøkelse:

-

Hellas
Spania
Italia
Portugal

For definisjon av annet areal, se vedlegg I.

Nr.42/203
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2597/95

00

av 23. oktober 1995
om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av
medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige
Atlanterhav(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ) og
ut fra følgende betraktninger:
Det europeiske fellesskap er blitt medlem av FNs organisasjon
for ernæring og landbruk (FAO).
Protokollen som er opprettet mellom Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, fastsetter
at Kommisjonen skal framlegge de nødvendige statistikker for
FAO.
I samsvar med nærhetsprinsippet kan målene for det foreslåtte
tiltak nås bare på grunnlag av en fellesskapsrettsakt, ettersom
bare Kommisjonen kan samordne den nødvendige harmoniseringen
av statistiske opplysninger på fellesskapsplan, mens innsamlingen
av fiskeristatistikker og den nødvendige infrastruktur til å behandle
og kontrollere disse statistikkenes pålitelighet først og fremst er
medlemsstatenes ansvar.
Den særlige metoden for utarbeiding av de relevante
fellesskapsstatistikker, som er basert på de nasjonale statistiske
systemene, krever et nært samarbeid mellom Kommisjonen og
medlemsstatene, særlig i Den faste komité for landbruksstatistikk
nedsatt ved vedtak 72/279/EØF(3 ) VEDTATT DENNE FORORDNING:

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 270 av 13.11.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. C 329 av 25.11.1994, s. 1.

(2)

EFT nr. C 363 av 19.12.1994, s. 60.

(3)

EFT nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.

(4)

EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.

Artikkel 1

Hver medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen data om
nominelle fangster tatt av fartøyer som er registrert i
medlemsstaten eller fører medlemsstatens flagg, og som driver
fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav, samtidig
som det tas behørig hensyn til rådsforordning (Euratom, EØF)
nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige
statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor(4 ).
Data om de nominelle fangstene skal omfatte alle fiskerivarer
som ilandføres eller overføres til andre fartøyer til havs, uansett
form, unntatt de mengder som etter at de er fanget, kastes ut,
konsumeres om bord eller brukes om bord til agn. Dataene skal
registreres som rundvektekvivalent av den mengde som er ilandført
eller overført, avrundet til nærmeste tonn.

Artikkel 2
1. Dataene som skal framlegges, skal være de nominelle
fangster tatt i hvert av hovedfangstområdene og deres
underområder oppført i vedlegg 1, beskrevet i vedlegg 2 og
illustrert i vedlegg 3. De artene som det kreves data for i hvert av
hovedfangstområdene, er oppført i vedlegg 4.
2. Dataene for det enkelte kalenderår skal framlegges innen
seks måneder etter utløpet av vedkommende år.
3. Dersom medlemsstatenes fartøyer i henhold til artikkel 1
ikke har drevet fiske i et hovedfangstområde i kalenderåret, skal
medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette. Dersom det
imidlertid har forekommet fiske i et hovedfangstområde, skal det
framlegges data bare for de kombinasjoner av arter/underområder
som det ble registrert fangst for i det aktuelle året.
4. Data for arter av mindre betydning fanget av en medlemsstats
fartøyer behøver ikke oppføres enkeltvis ved innsendingen, men
kan inngå i en samlepost, forutsatt at produktenes vekt ikke
overstiger 5 % av den samlede årlige fangsten i dette
hovedfangstområdet.
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b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall.

5. Listen over statistiske fangstområder og deres underområder
og listen over arter kan endres etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 5.
Artikkel 3
Med mindre annet er fastsatt innen rammen av den felles
fiskeripolitikk, har alle medlemsstater tillatelse til å benytte
utvalgsundersøkelser for å utlede fangstdata for de deler av
fiskeflåten der en innsamling av fullstendige data ville medføre en
uforholdsmessig stor administrativ byrde. Medlemsstaten skal
gi nærmere opplysninger om utvalgsundersøkelsene og om hvor
stor andel av den samlede mengde data som er utledet ved slike
undersøkelser, i rapporten som skal framlegges i henhold til
artikkel 6 nr. 1.
Artikkel 4
Medlemsstatene skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til
artikkel 1 og 2 ved å framlegge dataene på magnetisk medium i
det format som er oppført i vedlegg 5.
Medlemsstatene kan framlegge dataene i en annen form eller på
et annet medium dersom Kommisjonen på forhånd har gitt
tillatelse til det.
Artikkel 5
1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal lederen forelegge saken for Den faste komité for landbruksstatistikk, heretter kalt «komiteen», enten på eget initiativ eller
på anmodning fra en medlemsstats representant.
2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i EF-traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.
3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.

Nr.42/205

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.
Artikkel 6
1. Innen tolv måneder etter at denne forordning er trådt i
kraft, skal medlemsstatene framlegge for Kommisjonen en
detaljert rapport der det beskrives hvordan dataene om fangster
er skaffet til veie, og der det angis hvor representative og pålitelige
disse dataene er. Kommisjonen skal utarbeide et sammendrag av
disse rapportene for drøfting i den ansvarlige arbeidsgruppe i
Den faste komité for landbruksstatistikk.
2. Medlemsstatene skal innen tre måneder underrette
Kommisjonen om eventuelle endringer i de opplysningene som
er gitt i henhold til nr. 1.
3. Dersom det av metoderapportene nevnt i nr. 1 framgår at
en medlemsstat ikke umiddelbart kan oppfylle kravene i denne
forordning, og at det er nødvendig å endre teknikk og metode for
undersøkelsene, kan Kommisjonen i samarbeid med
vedkommende medlemsstat innenfor Den faste komité for
landbruksstatistikk fastsette en overgangsperiode på inntil to år
for gjennomføring av programmet fastsatt i denne forordning.
4. Den ansvarlige arbeidsgruppe i Den faste komité for
landbruksstatistikk skal én gang hvert år gjennomgå metoderapportene, overgangsordningene, dataenes tilgjengelighet og
pålitelighet samt andre relevante spørsmål i forbindelse med
anvendelsen av denne forordning.
Artikkel 7
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 1995.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Luxembourg, 23. oktober 1995.
For Rådet
P. SOLBES MIRA
Formann
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VEDLEGG 1

LISTE OVER DE FAO-HOVEDFANGSTOMRÅDER OG DERES UNDEROMRÅDER SOM
DET SKAL FRAMLEGGES DATA FOR
(Beskrivelsen av disse områder og underområder finnes i vedlegg 2)
DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 34)
34.1.1.
34.1.2.
34.1.3.
34.2.
34.3.1.
34.3.2.
34.3.3.
34.3.4.
34.3.5.
34.3.6.
34.4.1.
34.4.2.

Det marokkanske kystavsnitt
Kanariøyene/Madeira-øyavsnittet
Det sahariske kystavsnitt
Det nordoseaniske underområde
Kapp Verde-kystavsnittet
Kapp Verde-øyavsnittet
Sherbro-avsnittet
Det vestlige Guineabukt-avsnitt
Det sentrale Guineabukt-avsnitt
Det sørlige Guineabukt-avsnitt
Det sørvestlige Guineabukt-avsnitt
Det sørvestlige oseaniske avsnitt
MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (hovedfangstområde 37)

37.1.1.
37.1.2.
37.1.3.
37.2.1.
37.2.2.
37.3.1.
37.3.2.
37.4.1.
37.4.2.
37.4.3.

Det baleariske avsnitt
Lionbukt-avsnittet
Sardinia-avsnittet
Det adriatiske avsnitt
Det joniske avsnitt
Det egeiske avsnitt
Levanten-avsnittet
Marmarahavsavsnittet
Svartehavsavsnittet
Asovhavsavsnittet
DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 41)

41.1.1.
41.1.2.
41.1.3.
41.1.4.
41.2.1.
41.2.2.
41.2.3.
41.2.4.
41.3.1.
41.3.2.
41.3.3.

Amazon-avsnittet
Natal-avsnittet
Salvador-avsnittet
Det nordlige oseaniske avsnitt
Santos-avsnittet
Rio Grande-avsnittet
Platense-avsnittet
Det sentral-oseaniske avsnitt
Det nordlige patagoniske avsnitt
Det sørlige patagoniske avsnitt
Det sørlige oseaniske avsnitt
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DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 47)
47.1.1.
47.1.2.
47.1.3.
47.1.4.
47.1.5.
47.1.6.
47.2.1.
47.2.2.
47.3.
47.4.
47.5.

Kapp Palmeirinhas-avsnittet
Kapp Salinas-avsnittet
Cunene-avsnittet
Kapp Cross-avsnittet
Orange River-avsnittet
Kapp det gode håp-avsnittet
Det midtre Agulhas-avsnitt
Det østre Agulhas-avsnitt
Det sørlige oseaniske underområde
Tristan da Cunha-underområdet
St. Helena og Ascension-underområdet
DET VESTLIGE INDIAHAV (hovedfangstområde 51)

51.1.
51.2.
51.1.3.
51.1.4.
51.5.
51.6.
51.7.
51.8.1.
51.8.2.

Rødehavsunderområdet
Golf-underområdet
Det vestlige Arabiahav-underområdet
Det østlige Arabiahav, Lakkadivene og Sri Lanka-underområdet
Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet
Madagaskar og Mosambikkanal-underområdet
Det oseaniske underområde
Marion-Edward-avsnittet
Zambezi-avsnittet
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VEDLEGG 2
DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 34)
Vedlegg 3A viser grenselinjene og underområder, avsnitt og underavsnitt for det østlige sentrale Atlanterhav
(hovedfangstområde 34 (østlige sentrale Atlanterhav)). Nedenfor følger en beskrivelse av området og dets
underområder, avsnitt og underavsnitt. Det østlige sentrale Atlanterhav omfatter den del av Atlanterhavets
farvann som er avgrenset av en linje som trekkes som følger:
Fra et punkt på Nord-Afrikas høyvannslinje ved 5° 36' vestlig lengde i sørvestlig retning, etter
høyvannslinjen langs denne kysten til et punkt ved Ponta do Padrão (6° 04' 36" sørlig bredde og 12° 19'
48" østlig lengde), derfra langs en kompasslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6° 00' sørlig bredde og
12° 00' østlig lengde, derfra rett vest langs 6° 00' sørlig bredde til 20° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til
ekvator, derfra rett vest til 30°00' vestlig lengde, derfra rett nord til 5° 00' nordlig bredde, derfra rett vest
til 40° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til 36° 00' nordlig bredde, derfra rett øst til Punta Marroqui på
5° 36' vestlig lengde, derfra rett sør til utgangspunktet på den afrikanske kysten.
Det østlige sentrale Atlanterhav er inndelt på følgende måte:
Det nordlige kystunderområde (underområde 34.1)
a)

Det marokkanske kystavsnitt (avsnitt 34.1.1)
Farvannet mellom 36° 00' nordlig bredde og 26° 00' nordlig bredde og øst for en linje trukket rett sør
fra 36° 00' nordlig bredde langs 13° 00' vestlig lengde til 29° 00' nordlig bredde, og derfra i sørvestlig
retning langs en kompasslinje til et punkt på 26° 00' nordlig bredde og 16° 00' vestlig lengde.

b)

Kanariøyene/Madeira-øyavsnittet (avsnitt 34.1.2)
Farvannet mellom 36° 00' nordlig bredde og 26° 00' nordlig bredde og mellom 20°00' vestlig lengde
og en linje trukket fra 36° 00' nordlig bredde langs 13°00' vestlig lengde til 29° 00' nordlig bredde, og
derfra langs en kompasslinje til et punkt på 26° 00' nordlig bredde og 16° 00' vestlig lengde.

c)

Det sahariske kystavsnitt (avsnitt 34.1.3)
Farvannet mellom 26° 00' nordlig bredde og 19° 00' nordlig bredde og øst for 20°00' vestlig lengde.

Det nordoseaniske underområde (underområde 34.2)
Farvannet mellom 36° 00' nordlig bredde og 20° 00' nordlig bredde og mellom 40°00' vestlig lengde og 20°
00' vestlig lengde.
Det sørlige kystunderområde (underområde 34.3)
a)

Kapp Verde-kystavsnittet (avsnitt 34.3.1)
Farvannet mellom 19° 00' og 9° 00' nordlig bredde og øst for 20° 00' vestlig lengde.

b)

Kapp Verde-øyavsnittet (avsnitt 34.3.2)
Farvannet mellom 20° 00' nordlig bredde og 10° 00' nordlig bredde og mellom 30°00' vestlig lengde
og 20° 00' vestlig lengde.
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c)

Sherbro-avsnittet (avsnitt 34.3.3)
Farvannet mellom 9° 00' nordlig bredde og ekvator og mellom 20° 00' vestlig lengde og 8° 00' vestlig
lengde.

d)

Det vestlige Guineabukt-avsnitt (avsnitt 34.3.4)
Farvannet nord for ekvator og mellom 8° 00' vestlig lengde og 3° 00' østlig lengde.

e)

Det sentrale Guineabukt-avsnitt (avsnitt 34.3.5)
Farvannet nord for ekvator og øst for 3° 00' østlig lengde.

f)

Det sørlige Guineabukt-avsnitt (avsnitt 34.3.6)
Farvannet mellom ekvator og 6° 00' sørlig bredde, og øst for 3° 00' østlig lengde. Dette avsnitt
omfatter også farvannet ved Kongos munning sør for 6° 00' sørlig bredde, innenfor en linje trukket
fra et punkt ved Ponta do Padrão (6° 04' 36" sørlig bredde og 12° 19' 48" østlig lengde) langs en
kompasslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6° 00' sørlig bredde og 12° 00' østlig lengde, og
derfra rett øst langs 6°00' sørlig bredde til den afrikanske kysten og derfra langs den afrikanske
kysten til utgangspunktet ved Ponta do Padrão.

Det sørlige oseaniske underområde (underområde 34.4)
a)

Det sørvestlige Guineabukt-avsnitt (avsnitt 34.4.1)
Farvannet mellom ekvator og 6° 00' sørlig bredde og mellom 20° 00' vestlig lengde og 3° 00' østlig
lengde.

b)

Det sørvestlige oseaniske avsnitt (avsnitt 34.4.2)
Farvannet mellom 20° 00' nordlig bredde og 5° 00' nordlig bredde og mellom 40°00' vestlig lengde og
30° 00' vestlig lengde, farvannet mellom 10° 00' nordlig bredde og ekvator og mellom 30° 00' vestlig
lengde og 20° 00' vestlig lengde.

MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (hovedfangstområde 37)
Vedlegg 3B viser grenselinjene samt underområder og avsnitt i Middelhavet og Svartehavet
(hovedfangstområde 37). Nedenfor følger en beskrivelse av dette området og dets avsnitt.
Statistikkområdet for Middelhavet og Svartehavet omfatter alle havområder i a) Middelhavet, b)
Marmarahavet, c) Svartehavet og d) Asovhavet. Havområdene omfatter brakkvannslaguner og alle andre
områder der fisk og andre havorganismer er framherskende. De vestlige og sørøstlige grenselinjene er
definert som følger:
a)

vestlige grense: en linje som går rett sør langs 5° 36' vestlig lengde fra Punta Marroqui til kysten av
Afrika.

b)

sørøstlige grense: den nordlige innseiling (fra Middelhavet) til Suezkanalen.
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UNDEROMRÅDER OG AVSNITT I STATISTIKKOMRÅDET FOR MIDDELHAVET
Det vestlige Middelhav (underområde 37.1) omfatter følgende avsnitt:
a)

Balearene (avsnitt 37.1.1)
Farvannet i det vestlige Middelhav avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Afrika
ved grensen mellom Algerie og Tunisia, og som fortsetter rett nord til 38° 00' nordlig bredde, derfra
rett vest til 8° 00' østlig lengde, derfra rett nord til 41? 20' nordlig bredde, derfra vestover langs en
kompasslinje til kysten av fastlandet ved den østlige enden av grensen mellom Frankrike og Spania,
derfra langs spanskekysten til Punta Marroqui, derfra rett sør langs 5° 36' vestlig lengde til kysten
av Afrika, derfra i østlig retning langs kysten av Afrika til utgangspunktet.

b)

Lionbukta (avsnitt 37.1.2)
Farvannet i det nordvestlige Middelhav avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av
fastlandet ved den østlige enden av grensen mellom Frankrike og Spania og fortsetter østover langs
en kompasslinje til 8° 00' østlig lengde 41° 20' nordlig bredde, derfra nordover langs en kompasslinje
til kysten av fastlandet ved grensen mellom Frankrike og Italia, derfra i sørvestlig retning langs
kysten av Frankrike til utgangspunktet.

c)

Sardinia (avsnitt 37.1.3)
Farvannet i Tyrrenhavet og tilgrensende farvann avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på
kysten av Afrika ved grensen mellom Algerie og Tunisia, og som fortsetter rett nord til 38° 00'
nordlig bredde, derfra rett vest til 8° 00' østlig lengde, derfra rett nord til 41° 20' nordlig bredde,
derfra nordover langs en kompasslinje til kysten av fastlandet ved grensen mellom Frankrike og
Italia, derfra langs kysten av Italia til 38°00' nordlig bredde, derfra rett vest langs 38° 00' nordlig
bredde til kysten av Sicilia, derfra langs kysten av Sicilia til Trapani, derfra langs en kompasslinje til
Kapp Bon, derfra vestover langs kysten av Tunisia til utgangspunktet.

Det sentrale Middelhav (underområde 37.2) omfatter følgende avsnitt:
a)

Det adriatiske avsnitt (avsnitt 37.2.1)
Farvannet i Adriaterhavet nord for en linje som fra grensen mellom Albania og den tidligere republikken
Jugoslavia på kysten av Adriaterhavet går rett vest til Kapp Gargano på kysten av Italia.

b)

Det joniske avsnitt (avsnitt 37.2.2)
Farvannet i det sentrale Middelhav og tilgrensende farvann avgrenset av en linje som utgår fra et
punkt på den nordafrikanske kysten ved 25° 00' østlig lengde, og som fortsetter rett nord til 34° 00'
nordlig bredde, derfra rett vest til 23° 00' østlig lengde, derfra rett nord til kysten av Hellas, derfra
langs vestkysten av Hellas og kysten av Albania til grensen mellom Albania og den tidligere
republikken Jugoslavia, derfra rett vest til Kapp Gargano på kysten av Italia, derfra langs kysten av
Italia til 38°00' nordlig bredde, derfra rett vest langs 38° 00' nordlig bredde til kysten av Sicilia,
derfra langs nordkysten av Sicilia til Trapani, derfra langs en kompasslinje fra Trapani til Kapp
Bon, derfra østover langs den nordafrikanske kysten til utgangspunktet.

Det østlige Middelhav (underområde 37.3) omfatter følgende avsnitt:
a)

Det egeiske avsnitt (avsnitt 37.3.1)
Farvannet i Egeerhavet og tilgrensende farvann avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på
sørkysten av Hellas ved 23° 00' østlig lengde, og som fortsetter rett sør til 34°00' nordlig bredde,
derfra rett øst til 29° 00' østlig lengde, derfra rett nord til kysten av Tyrkia, derfra langs vestkysten
av Tyrkia til Kum Kale, derfra langs en kompasslinje som går fra Kum Kale til Kapp Hellas, derfra
langs kysten av Tyrkia og Hellas til utgangspunktet.

8.10.1998

00

8.10.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

b)

Levanten (avsnitt 37.3.2)
Farvannet i Middelhavet øst for en linje som utgår fra et punkt på kysten av Nord-Afrika ved 25°
00' østlig lengde, og som fortsetter rett nord til 34° 00' nordlig bredde, derfra rett øst til 29° 00' østlig
lengde, derfra rett nord til kysten av Tyrkia, derfra langs kysten av Tyrkia og andre land i det østlige
Middelhav til utgangspunktet.

Svartehavet (underområde 37.4) omfatter følgende avsnitt:
a)

Marmarahavet (avsnitt 37.4.1)
Farvannet i Marmarahavet avgrenset mot vest av en linje som går fra Kapp Hellas til Kum Kale ved
innseilingen til Dardanellene, og mot øst av en linje som går tvers over Bosporos fra Kumdere.

b)

Svartehavet (avsnitt 37.4.2)
Farvannet i Svartehavet og tilgrensende farvann avgrenset mot sørvest av en linje som går tvers over
Bosporos fra Kumdere, og avgrenset mot nordøst ved en linje som går fra Takil-odden på Kertsjhalvøya til Panagija-odden på Taman-halvøya.

c)

Asovhavet (avsnitt 37.4.3)
Farvannet i Asovhavet nord for en linje som går langs den sørlige innseilingen til Kertsj-stredet, og
som utgår fra et punkt på Takil-odden ved 45° 06' N og 36°27’E på Kertsj-halvøya og går tvers over
stredet til Panagija-odden ved 45°08' N og 36°38’E på Taman-halvøya.
DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 41)

Vedlegg 3C viser grenselinjene og underavsnittene for det sørvestlige Atlanterhav (overordnet fangstområde
41).
Nedenfor følger en beskrivelse av disse områder.
Det sørvestlige Atlanterhav (hovedfangstområde 41) skal defineres som farvannet avgrenset av en linje
som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika, og som fortsetter langs 5°00' nordlig bredde til 30° 00'
vestlig lengde, derfra rett sør til ekvator, derfra rett øst til 20°00' vestlig lengde, derfra rett sør til 50° 00'
sørlig bredde, derfra rett vest til 50°00' vestlig lengde, derfra rett sør til 60° 00' sørlig bredde, derfra rett
vest til 67° 16' vestlig lengde, derfra rett nord til punktet 56° 22' S 67° 16' V, derfra rett øst langs en linje
ved 56°22' S til punktet 65° 43' V, derfra langs en linje som går gjennom punktene 55°22' S 65°43' V, 55°
11' S 66° 04' V, 55° 07' S 66° 25' V, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til utgangspunktet.
Det sørvestlige Atlanterhav er inndelt i følgende avsnitt:
Amazon-avsnittet (avsnitt 41.1.1)
Alle farvann avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 5°00' nordlig
bredde, som følger denne breddegraden til den møter 40° 00' vestlig lengde, og som derfra fortsetter rett
sør til punktet der denne lengdegraden møter kysten av Brasil, derfra i nordvestlig retning langs kysten av
Sør-Amerika til utgangspunktet.
Natal-avsnittet (avsnitt 41.1.2)
Farvannet avgrenset av en linje som går rett nord fra et punkt på kysten av Brasil langs lengdegraden 40°
00' vestlig lengde til den møter ekvator, derfra rett øst langs ekvator til 32°00' vestlig lengde, derfra rett sør
til 10° 00' sørlig bredde, derfra rett vest til det punktet der breddegraden 10° 00' S møter kysten av SørAmerika, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til utgangspunktet.
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Salvador-avsnittet (avsnitt 41.1.3)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 10°00' sørlig bredde
rett øst til det punktet der den møter 35° 00' vestlig lengde, derfra rett sør til 20° 00' sørlig bredde, derfra
rett vest langs denne breddegraden til kysten av Sør-Amerika, derfra i nordlig retning langs kysten av SørAmerika til utgangspunktet.
Det nordlige oseaniske avsnitt (avsnitt 41.1.4)
Farvannet avgrenset av en linje som går fra punktet 5° 00' N 40° 00' V rett øst til 30°00' vestlig lengde,
derfra rett sør til ekvator, derfra rett øst til 20° 00' vestlig lengde, derfra rett sør til 20° 00' sørlig bredde,
derfra rett vest til 35° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til 10° 00' sørlig bredde, derfra rett øst til 32° 00'
vestlig lengde, derfra rett nord til ekvator, derfra rett vest til 40° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til
utgangspunktet.
Santos-avsnittet (avsnitt 41.2.1)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 20°00' sørlig bredde
rett øst til den møter 39° 00' vestlig lengde, derfra rett sør til 29°00' sørlig bredde, derfra rett vest langs
denne breddegraden til kysten av Sør-Amerika, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til
utgangspunktet.
Rio Grande-avsnittet (avsnitt 41.2.2)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 29°00' sørlig bredde
rett øst til den møter 45° 00' vestlig lengde, derfra rett sør til 34°00' sørlig bredde, derfra rett vest langs
denne breddegraden til kysten av Sør-Amerika, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til
utgangspunktet.
Platense-avsnittet (avsnitt 41.2.3)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 34°00' sørlig bredde
rett øst til lengdegraden 50°00' V, derfra rett sør til 40° 00' sørlig bredde, derfra rett vest langs denne
breddegraden til kysten av Sør-Amerika, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til
utgangspunktet.
Det sentral-oseaniske avsnitt (avsnitt 41.2.4)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra punktet 20° 00' S 39° 00' V rett øst til 20°00' vestlig bredde,
derfra rett sør til 40° 00' sørlig bredde, derfra rett vest til 50°00' vestlig bredde, derfra rett nord til 34° 00'
sørlig bredde, derfra rett øst til 45° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til 29° 00' sørlig bredde, derfra rett
øst til 39° 00' vestlig lengde, derfra rett nord til utgangspunktet.
Det nordlige patagoniske avsnitt (avsnitt 41.3.1)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 40°00' sørlig bredde
rett øst til den møter lengdegraden 50° 00' V, derfra rett sør til 48°00' sørlig bredde, derfra rett vest langs
denne breddegraden til kysten av Sør-Amerika, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til
utgangspunktet.
Det sørlige patagoniske avsnitt (avsnitt 41.3.2)
Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på kysten av Sør-Amerika ved 48°00' sørlig bredde
rett øst til den møter lengdegraden 50° 00’V, derfra rett sør til 60°00' sørlig bredde, derfra rett vest langs
denne breddegraden til 67° 16' vestlig lengde, derfra rett nord til punktet 56° 22' S 67° 16' V, derfra langs
en kompasslinje som knytter punktene sammen ved 56° 22' S 65° 43' V, 55° 22' S 65° 43' V, 55° 11' S
66°04' V, 55°07' S, 66° 25' V, derfra i nordlig retning langs kysten av Sør-Amerika til utgangspunktet.
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Det sørlige oseaniske avsnitt (avsnitt 41.3.3)
Farvannet avgrenset av en linje som går fra punktet 40° 00' S 50° 00' V rett øst til 20°00' vestlig lengde,
derfra rett sør til 50° 00' sørlig bredde, derfra rett nord til utgangspunktet.

DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 47)
Vedlegg 3D viser grenselinjene og underavsnittene i det sørøstlige Atlanterhav. Nedenfor følger en beskrivelse
av området i henhold til ICSEAF-konvensjonen.
Det sørøstlige Atlanterhav (hovedfangstområde 47) omfatter farvannet avgrenset av en linje som utgår fra
et punkt ved 6° 04' 36" sørlig bredde og 12° 19' 48" østlig lengde, derfra i nordvestlig retning langs en
kompasslinje til et punkt der lengdegraden 12° møter breddegraden 6° S, derfra rett vest langs denne
breddegraden til 20° vestlig lengde, derfra rett sør langs denne lengdegraden til 50° sørlig bredde, derfra
rett øst langs denne breddegraden til 30° østlig lengde, derfra rett nord langs denne lengdegraden til kysten
av det afrikanske kontinent, derfra i vestlig retning langs denne kysten til utgangspunktet.
Det sørøstlige Atlanterhav (hovedfangstområde 47) er inndelt på følgende måte:

Det vestlige kystunderområde (underområde 47.1)
a)

Kapp Palmeirinhas-avsnittet (avsnitt 47.1.1)
Farvannet mellom 6° 00' sørlig bredde og 10° 00' sørlig bredde og øst for 10°00' østlig lengde. Dette
avsnitt omfatter ikke farvannet ved Kongos munning (Zaire), dvs. farvannet nordøst for linjen
trukket fra Punta do Padrão (6° 04' 36" S og 12°19' 48" E) til et punkt ved 6° 00' S og 12° 00' E.

b)

Kapp Salinas-avsnittet (avsnitt 47.1.2)
Farvannet mellom 10° 00' sørlig bredde og 15° 00' sørlig bredde og øst for 10°00' østlig lengde.

c)

Cunene-avsnittet (avsnitt 47.1.3)
Farvannet mellom 15° 00' sørlig bredde og 20° 00' sørlig bredde og øst for 10°00' østlig lengde.

d)

Kapp Cross-avsnittet (avsnitt 47.1.4)
Farvannet mellom 20° 00' sørlig bredde og 25° 00' sørlig bredde og øst for 10°00' østlig lengde.

e)

Orange River-avsnittet (avsnitt 47.1.5)
Farvannet mellom 25° 00' sørlig bredde og 30° 00' sørlig bredde og øst for 10°00' østlig lengde.

f)

Kapp det gode håp-avsnittet (avsnitt 47.1.6)
Farvannet mellom 30° 00' sørlig bredde og 40° 00' sørlig bredde og mellom 10°00' østlig lengde og
20° 00' østlig lengde.

Agulhas kystunderområde (underområde 47.2)
a)

Det midtre Agulhas-avsnitt (avsnitt 47.2.1)
Farvannet nord for 40° 00' sørlig bredde og mellom 20° 00' østlig lengde og 25°00' østlig lengde.

b)

Det østlige Agulhas-avsnitt (avsnitt 47.2.2)
Farvannet nord for 40° 00' sørlig bredde og mellom 25° 00' østlig lengde og 30°00' østlig lengde.
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Det sørlige oseaniske underområde (underområde 47.3)
Farvannet mellom 40° 00' sørlig bredde og 50° 00' sørlig bredde og mellom 10° 00' østlig lengde og 30° 00'
østlig lengde.
Tristan da Cunha-underområdet (underområde 47.4)
Farvannet mellom 20° 00' sørlig bredde og 50° 00' sørlig bredde og mellom 20° 00' vestlig lengde og
10° 00' østlig lengde.
St. Helena og Ascension-underområdet (underområde 47.5)
Farvannet mellom 6° 00' sørlig bredde og 20° 00' sørlig bredde og mellom 20° 00' vestlig lengde og 10° 00'
østlig lengde.
DET VESTLIGE INDIAHAV (hovedfangstområde 51)
Det vestlige Indiahav omfatter:
a)

Rødehavet,

b)

Adenbukta,

c)

Persiabukta,

d)

Det arabiske hav,

e)

den del av Indiahavet, herunder Mosambikkanalen, som ligger mellom lengdegradene 30°00' E og
80° 00' E og nord for den antarktiske konvergens samt farvannet omkring Sri Lanka.

Vedlegg 3E viser grenselinjene og underområdene for det vestlige Indiahav (hovedfangstområde 51).
Det vestlige Indiahav har følgende grenselinjer:
—

grenselinjen til Middelhavet: den nordlige innseilingen til Suezkanalen,

—

den vestlige havgrenselinje: en linje som utgår fra et punkt på kysten av Afrika ved 30°00' østlig
lengde og går rett sør til 45° 00' sørlig bredde,

—

den østlige havgrenselinje: en kompasslinje som utgår fra et punkt på sørøstkysten av India (Calimereodden), og som går i nordøstlig retning til et punkt ved 82° 00' østlig lengde og 11° 00' nordlig
bredde, derfra rett øst til 85° 00' østlig lengde, derfra rett sør til 3° 00' nordlig bredde, derfra rett vest
til 80° 00' østlig lengde, derfra rett sør til 45° 00' sørlig bredde,

—

den sørlige grenselinje: en linje som går langs lengdegraden 45° 00' S fra 30°00' østlig lengde til 80°
00' østlig lengde.

Det vestlige Indiahav er inndelt på følgende måte:
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Rødehavsunderområdet (underområde 51.1)
—

Nordlig grense: den nordlige innseilingen til Suezkanalen.

—

Sørlig grense: en kompasslinje fra grensen mellom Etiopia og Republikken Djibouti på kysten av
Afrika, tvers over Rødehavets munning, til grensen mellom den tidligere arabiske republikken
Jemen og den tidligere demokratiske folkerepublikken Jemen på Den arabiske halvøy.

Golf-underområdet (underområde 51.2)
Persiabuktas munning avgrenses av en linje som utgår fra den nordlige spissen av Ras Musandam og rett
øst til kysten av Iran.
Det vestlige Arabiahav-underområdet (underområde 51.3)
Grenselinjene i øst og sør er en linje som går fra et punkt på kysten av Asia ved grensen mellom Iran og
Pakistan rett sør til 20° 00' nordlig bredde, derfra rett øst til 65° 00' østlig lengde, derfra rett sør til 10° 00'
nordlig bredde, derfra rett vest til kysten av Afrika; andre havgrenselinjer er de felles grenselinjene med
underområdene 51.1 og 51.2 (se ovenfor).
Det østlige Arabiahav, Lakkadivene og Sri Lanka-underområdet (underområde 51.4)
Havgrenselinjen er en linje som utgår fra et punkt på kysten av Asia ved grensen mellom Iran og Pakistan,
og som går rett sør til 20° 00' nordlig bredde, derfra rett øst til 65°00' østlig lengde, derfra rett sør til 10°
00' sørlig bredde, derfra rett øst til 80° 00' østlig lengde, derfra rett nord til 3° 00' nordlig bredde, derfra rett
øst til 85°00' østlig lengde, derfra rett nord til 11° 00' nordlig bredde, derfra rett vest til 82° 00' østlig
lengde, derfra langs en kompasslinje i sørvestlig retning til sørøstkysten av India.
Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet (underområde 51.5)
En linje som utgår fra et punkt på kysten av Somalia ved 10° 00' N, rett øst til 65°00' østlig lengde, derfra
rett sør til 10° 00' sørlig bredde, derfra rett vest til 45°00'
østlig lengde, derfra rett sør til 10° 28' sørlig bredde, derfra rett vest til kysten av Afrika mellom Ras
Mwambo (mot nord) og Mwambo Village (mot sør).
Madagaskar og Mosambikkanal-underområdet (underområde 51.6)
En linje som utgår fra et punkt på kysten av Afrika mellom Ras Mwambo (mot nord) og Mwambo Village
(mot sør) ved 10° 28' sørlig bredde, og som går rett øst til 45° 00' østlig lengde, derfra rett nord til 10° 00'
sørlig bredde, derfra rett øst til 55° 00' østlig lengde, derfra rett sør til 30° 00' sørlig bredde, derfra rett vest
til 40° 00' østlig lengde, derfra rett nord til kysten av Mosambik.
Det oseaniske underområde (Det vestlige Indiahav) (underområde 51.7)
En linje som utgår fra punktet 10° 00' sørlig bredde og 55° 00' østlig lengde, og som går rett øst til 80° 00'
østlig lengde, derfra rett sør til 45° 00' sørlig bredde, derfra rett vest til 40°00' østlig lengde, derfra rett nord
til 30° 00' sørlig bredde, derfra rett øst til 55°00' østlig lengde, derfra rett nord til utgangspunktet på 10°
00' sørlig bredde.
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Mosambik-underområdet (underområde 51.8)
Underområdet omfatter farvannet nord for 45° 00' sørlig bredde og mellom 30° 00' østlig lengde og 40° 00'
østlig lengde. Det er videre inndelt i to avsnitt.
Marion-Edward-avsnittet (avsnitt 51.8.1)
Farvannet mellom 40° 00' sørlig bredde og 50° 00' sørlig bredde og 30° 00' østlig lengde og 40°00' østlig
lengde.
Zambezi-avsnittet (avsnitt 51.8.2)
Farvannet nord for 40° 00' sørlig bredde og mellom 30° 00' østlig lengde og 40? 00' østlig lengde.
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VEDLEGG 3
A: DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 34)
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B: MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (hovedfangstområde 37)

8.10.1998

00

8.10.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

C: DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 41)
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D: DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 47)
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E: DET VESTLIGE INDIAHAV (hovedfangstområde 51)
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LISTE OVER ARTER I HVERT HOVEDFANGSTOMRÅDE SOM DET SKAL
INNSENDES DATA FOR
Artene oppført nedenfor er de som det er angitt fangstdata for i de offisielle statistikkene. Medlemsstatene
skal innsende data for hver av de angitte arter dersom slike data foreligger. Dersom det ikke er mulig å
spesifisere de enkelte arter, skal dataene slås sammen og oppføres under de poster som representerer den
størst mulige detaljeringsgrad.
DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 34)
Norsk navn

Ål
Annen maisild/stamsild
.....
Annen flatfisk
Annen var
Tunge
.....
Annen tunge
.....
Glassvar
Skjellbrosme
Skjeggtorsk
Kolmule
Lysing
.....
Annen lysing
Annen torskefisk
.....
Havål
Annen ål
Trompetfisk
Beryx, alfonsinos
St. Petersfisk
.....
Annen villsvinfisk
Annen piggfinnefisk
.....
.....
.....
Vrakfisk
Annen havabbor
.....
Havabbor
.....
Annen dyphavsabbor
.....
.....
.....
.....

Engelsk navn

European eel
Shads n.e.i.
West African ilisha
Flatfishes n.e.i.
Lefteye flounders
Common sole
Wedge (= Senegal) sole
Soles n.e.i.
Tonguefishes n.e.i.
Megrim
Greater forkbeard
Pouting (=Bib)
Blue whiting (=Poutassou)
European hake
Senegalese hake
Hakes n.e.i.
Gadiformes n.e.i.
Sea catfishes n.e.i.
European conger
Conger eels n.e.i.
Slender snipefish
Alfonsinos
John dory
Silvery John dory
Boarfishes
Demersal percomorphs n.e.i.
Dusky grouper
White grouper
Groupers n.e.i.
Wreckfish
Groupers, seabasses n.e.i.
Spotted seabass
Seabass
Bigeyes n.e.i.
Cardinalfishes n.e.i.
Tilefishes
Bonnetmouths,
rubyfishes osv.
Snappers n.e.i.
Snappers, jobfishes n.e.i.

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Anguilla anguilla
Alosa spp.
Ilisha africana
Pleuronectiformes
Bothidae
Solea vulgaris
Dicologoglossa cuneata
Soleidae
Cynoglossidae
Lepidorhombus whiffiagonis
Phycis blennoides
Trisopterus luscus
Micromesistius poutassou
Merluccius merluccius
Merluccius senegalensis
Merluccius spp.
Gadiformes
Ariidae
Conger conger
Congridae
Macrorhamphosus scolopax
Beryx spp.
Zeus faber
Zenopsis conchifer
Caproidae
Perciformes
Epinephelus guaza
Epinephelus aeneus
Epinephelus spp.
Polyprion americanus
Serranidae
Dicentrarchus punctatus
Dicentrarchus labrax
Priacanthus spp.
Apogonidae
Branchiostegidae

ELE
SHZ
ILI
FLX
LEF
SOL
CET
SOX
TOX
MEG
GFB
BIB
WHB
HKE
HKM
HKX
GAD
CAX
COE
COX
SNS
ALF
JOD
JOS
BOR
DPX
GPD
GPW
GPX
WRF
BSX
SPU
BSS
BIG
APO
TIS

Emmelichthyidae
Lutjanus spp.
Lutjanidae

EMT
SNA
SNX
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Norsk navn
.....
.....
.....
.....
Grunt
.....
.....
Ørnefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Flekkpagell
Rødpagell
.....
.....
Annen pagell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Oksøyefisk
Annen havkaruss
.....
.....
.....
Annen mullefisk
.....
.....
.....
.....
.....
Knurr uspes.
Annen avtrekkerfisk
Breiflabb
Annen breiflabb
Annen horngjel
Annen flygefisk
Annen barracuda
.....
.....
.....
.....
.....

Engelsk navn
Rubberlip grunt
Bastard grunt
Sompat grunt
Bigeye grunt
Grunts, sweetlips n.e.i.
Drums
Shi drum (=Corb)
Meagre
Boe drum
Law croaker
Cassava croaker
Bobo croaker
West African croakers
Croakers, drums n.e.i.
Red (=Blackspot) seabream
Common pandora
Axillary seabream
Red pandora
Pandoras n.e.i.
Sargo breams n.e.i.
Largeeye dentex
Common dentex
Angolan dentex
Congo dentex
Dentex n.e.i.
Black seabream
Saddled seabream
Bluespotted seabream
Red porgy
Gilthead seabream
Pargo breams n.e.i.
Bogue
Porgies, seabreams, n.e.i.
Picarels
Surmullets (= Redmullets)
West African goatfish
Goatfishes, red mullets n.e.i.
African sicklefish
Spadefishes
Percoids n.e.i.
Bearded brotula
Surgeonfishes
Gurnards, searobins n.e.i.
Triggerfishes, durgons
Angler (=Monk)
Anglerfishes n.e.i.
Needlefishes n.e.i.
Flyingfishes n.e.i.
Barracudas
Flathead grey mullet
Giant African threadfin
Lesser African threadfin
Royal threadfin
Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Vitenskapelig navn

Bokstavkode
Plectorhinchus mediterraneus GBR
Pomadasys incisus
BGR
Pomadasys jubelini
BUR
Brachydeuterus auritus
GRB
Haemulidae (=Pomedasyidae) GRX
Sciaena spp.
DRU
Umbrina cirrosa
COB
Argyrosomus regius
MGR
Pteroscion peli
DRS
Pseudotolithus brachygnatus CKL
Pseudotolithus senegalensis
PSS
Pseudotolithus elongatus
PSE
Pseudotolithus spp.
CKW
Sciaenidae
CDX
Pagellus bogaraveo
SBR
Pagellus erythrinus
PAC
Pagellus acarne
SBA
Pagellus bellottii
PAR
Pagellus spp.
PAX
Diplodus spp.
SRG
Dentex macrophthalmus
DEL
Dentex dentex
DEC
Dentex angolensis
DEA
Dentex congoensis
DNC
Dentex spp.
DEX
Spondyliosoma cantharus
BRB
Oblada melanura
SBS
Sparus caeruleostictus
BSC
Sparus pagrus
RPG
Sparus auratus
SBG
Sparus (= Pagrus) spp.
SBP
Boops boops
BOG
Sparidae
SBX
Spicara spp.
PIC
Mullus spp.
MUX
Pseudopeneus prayensis
GOA
Mullidae
MUM
Drepane africana
SIC
Ephippidae
SPA
Percoidei
PRC
Brotula barbata
BRD
Acanthuridae
SUR
Triglidae
GUX
Balistidae
TRI
Lophius piscatorius
MON
Lophiidae
ANF
Belonidae
BEN
Exocoetidee
FLY
Sphyraena spp.
BAR
Mugil cephalus
MUF
Polydactylus quadrifilis
TGA
Galeoides decadactylus
GAL
Pentenemus quinquarius
PET
Polynemidae
THF
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Norsk navn

Engelsk navn

.....
.....
.....
Taggmakrell
Annen taggmakrell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen sardin
.....
Sardinella
Ansjos
Annen sildefisk
Stripet pelamide
.....
.....
.....
Frigate and bullet tunas
Makrellstørje
Albacore
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Annen tunfisk
.....
.....
.....
.....
Sverdfisk
.....
.....
Slirefisk
Dolkfisk/trådstjert
.....
Chub mackerel
Makrell
.....
.....
.....
Annen skate
Annen hai, rokke, skate
Annen marin fisk
Annen krabbe

Pelagic percomorphs n.e.i.
Bluefish
Cobia
Atlantic horse mackerel
Jack and horse mackerels n.e.i.
Scads
Crevalle jack
False scad
Jacks, crevalles n.e.i.
Lookdown fish
Pompanos
Amberjacks n.e.i.
Leerifish (=Garrlck)
Atlantic bumper
Common dophinfish
Blue butterfish
Butterfishes, silver pomfrets
Bonefish
Round sardinella
Madeiran sardinella
Sardinellas
Bonga shad
European pilchard (Sardine)
European anchovy
Clupeoids n.e.i.
Atlantic bonito
Plain bonito
Wahoo
West African Spanish mackerel
Frigate and bullet tunas
Northern bluefin tuna
Albacore
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Tunas n.e.i.
Atlantic sailfish
Atlantic blue marlin
Atlantic white marlin
Marlins, sailfishes, spearfishes
Swordfish
Tuna-like fishes n.e.i.
Largehead hairtail
Silver scabbardfish
Black scabbardfish
Hairtails, cutlassfishes n.e.i.
Chub mackerel
Atlantic mackerel
‘Scomber’ mackerels n.e.i.
Mackerel-like fishes n.e.i.
Smoothounds
Skates and rays n.e.i.
Sharks, rays, skates, n.e.i.
Marine fishes n.e.i.
Marine crabs n.e.i.

Vitenskapelig navn
Perciformes
Pomatomus saltatrix
Rachycentron canadum
Trachurus trachurus
Trachurus spp.
Decapterus spp.
Caranx hippos
Decapterus rhonchus
Craranx spp.
Selene dorsalis
Trachinotus spp.
Seriola spp.
Lichia amia
Chloroscombrus chrysurus
Coryphaena hippurus
Stromateus fiatola
Stromateidae
Albula vulpes
Sardinella aurita
Sardinella madeirensis
Sardinella spp.
Ethmalosa fimbriata
Sardina pilchardus
Engraulis encrasicolus
Clupeoidei
Sarda sarda
Orcynopsis unicolor
Acanthocybium solandri
Scomberomorus tritor
Auxis thazard, A rochei
Thunnus thynnus
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnini
Istiophorus albicans
Makaira nigricans
Tetrepturus albidus
Istiophoridae
Xiphias gladius
Scombroidei
Trichiurus lepturus
Lepidopus caudatus
Aphanopus carbo
Trichiurldae
Scomber japonicus
Scomber scombrus
Scomber spp.
Scombroidei
Mustelus spp.
Rajiformes
Elasmobranchii
Osteichthyes
Reptantia
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Bokstavkode
PPX
BLU
CBA
HOM
JAX
SDX
CVJ
HMV
TRE
LUK
POX
AMX
LEE
BUA
DOL
BLB
BUX
BOF
SAA
SAE
SIX
BOA
PIL
ANE
CLU
BON
BOP
WAH
MAW
FRZ
BFT
ALB
YFT
BET
TUN
SAI
BUM
WHM
BIL
SWO
TUX
LHT
SFS
BSF
CUT
MAS
MAC
MAZ
MKX
SDV
SRX
SKX
MZZ
CRA

00
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Norsk navn

Engelsk navn

.....
Langust
Sjøkreps
Hummer
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Andre skalldyr
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen blekksprut
Andre bløtdyr
Sjøskilpadder

Tropical spiny lobsters n.e.i.
Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Norway lobster
European lobster
Caramote prawn
Southern pink shrimp
Penaeus shrimps n.e.i.
Deepwater rose shrimp
Guinea shrimp
Scarlet shrimp
Palaemonid shrimps
Natantian decapods n.e.i.
Marine crustaceans n.e.i.
Gastropods n.e.i.
Cupped oysters n.e.i.
Sea mussels n.e.i.
Cephalopods n.e.i.
Common cuttlefish
Cuttlefishes, bobtail squids
Common squids
Common octopus
Octopuses
Squids n.e.i.
Marine molluscs n.e.i.
Marine turtles n.e.i.
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Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Panulirus spp.
Palinurus spp.
Nephrops norvegicus
Homarus gammarus
Penaeus kerathurus
Penaeus notialis
Penaeus spp.
Parapenaeus longirostris
Parapenaeopsis atlantica
Plesiopenaeus edwardsianus
Palaemonidae
Natantia
Crustacea
Gastropoda
Crassostrea spp.
Mytilidae
Cephalopoda
Sepia officinalis
Sepiidae, Sepiolidae
Loligo spp
Octopus vulgaris
Octopodidae
Loliginidae, Ommastrephidae
Mollusca
Testudinata

SLV
CRW
NEP
LBE
TGS
SOP
PEN
DPS
GUS
SSH
PAL
DCP
CRU
GAS
OYC
MSX
CEP
CTC
CTL
SQC
OCC
OCT
SQU
MOL
TTX

MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (hovedfangstområde 37)
Norsk navn

Stør
Ål
.....
Annen maisild/stamsild
.....
Annen flatfisk
Rødspette
Skrubbe
Tunge
Glassvar
Piggvar
.....
Skjellbrosme
.....
Skjeggtorsk
Kolmule
Hvitting
Lysing
Annen torskefisk
Strømsild/vassild

Engelsk navn

Sturgeons n.e.i.
European eel
Pontic shad
Shads n.e.i.
Azov tyulka
Flatfishes n.e.i.
European plaice
European flounder
Common sole
Megrim
Turbot
Black Sea turbot
Greater forkbeard
Poor cod
Pouting (=Bib)
Blue whiting (=Poutassou)
Whiting
European hake
Gadiformes n.e.i.
Argentines

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Acipenseridae
Anguilla anguilla
Alosa pontica
Alosa spp.
Clupeonella cultriventris
Pleuronectiformes
Pleuronectes platessa
Platichthys flesus
Solea vulgaris
Lepidorhombus whiffiagonis
Psetta maxima
Psetta maeotica
Phycis blennoides
Trisopterus minutus
Trisopterus luscus
Micromesistius poutassou
Merlangius merlangus
Merluccius merluccius
Gadiformes
Argentina spp.

STU
ELE
SHC
SHZ
CLA
FLX
PLE
FLE
SOL
MEG
TUR
TUB
GFB
POD
BIB
WHB
WHG
HKE
GAD
ARG
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Norsk navn
.....
.....
Havål
Annen ål
St. Petersfisk
Annen piggfinnefisk
.....
.....
.....
Vrakfisk
.....
Annen havabbor
Havabbor
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Flekkpagell
Rødpagell
.....
Annen pagell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Oksøyefisk
.....
.....
Annen havkaruss
.....
.....
Mulle
.....
.....
Fjesing
.....
Tobis og annen sil
.....
.....
Kutling
Blåkjeft
.....
Knurr uspes.
Breiflabb
Annen breiflabb

Engelsk navn
Brushtooth lizardfish
Lizardfishes n.e.i.
European conger
Conger eels n.e.i.
John dory
Demersal percomorphs n.e.i.
Dusky grouper
White grouper
Groupers n.e.i.
Wreckfish
Comber
Groupers, seabasses n.e.i.
Serranidae
Seabass
Seabasses
Rubberlip grunt
Drums
Shi drum (=Corb)
Meagre
Croakers, drums n.e.i.
Red (= Blackspot) seabream
Common pandora
Axillary seabream
Pandoras n.e.i.
White seabream
Sargo breams n.e.i.
Largeeye dentex
Common dentex
Dentex n.e.i.
Black seabream
Saddled seabream
Red porgy
Gilthead seabream
Pargo breams n.e.i.
Bogue
Sand steenbras
Salema (=Strepie)
Porgies, seabreams, n.e.i.
Blotched picarel
Picarels
Red mullet
Striped mullet
Surmullets (= Redmullets)
Greater weever
Percoids n.e.i.
Sandeels (= Sandlances)
Spinefeet (= Rabbitfishes)
Atlantic gobies
Gobies n.e.i.
Scorpionfishes n.e.i.
Piper gurnard
Gurnards, searobins n.e.i.
Angler (= Monk)
Anglerfishes n.e.i.

Vitenskapelig navn

8.10.1998

Bokstavkode

Saurida undosquamis
Synodontidae
Conger conger
Congridae
Zeus faber
Perciformes
Epinephelus guaza
Epinephelus aeneus
Epinephelus spp.
Polyprion americanus
Serranus cabrilla

LIB
LIX
COE
COX
JOD
DPX
GPD
GPW
GPX
WRF
CBR

BSX
Dicentrarchus labrax
Dicentrarchus spp.
Plectorhinchus mediterraneus
Sciaena spp.
Umbrina cirrosa
Argyrosomus regius
Sciaenidae
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Pagellus acarne
Pagellus spp.
Diplodus sargus
Diplodus spp.
Dentex macrophthalmus
Dentex dentex
Dentex spp.
Spondyliosoma cantharus
Oblada melanura
Sparus pagrus
Sparus auratus
Sparus (= Pagrus) spp.
Boops boops
Lithognathus mormyrus
Sarpa salpa
Sparidae
Spicara maena
Spicara spp.
Mullus surmuletus
Mullus barbatus
Mullus spp.
Trachinus draco
Percoidei
Ammodytes spp.
Siganus spp.
Gobius spp.
Gobiidae
Scorpaenidae
Trigla lyra
Triglidae
Lophius piscatorius
Lophiidae

BSS
BSE
GBR
DRU
COB
MGR
CDX
SBR
PAC
SBA
PAX
SWA
SRG
DEL
DEC
DEX
BRB
SBS
RPG
SBG
SBP
BOG
SSB
SLM
SBX
BPI
PIC
MUR
MUT
MUX
WEG
PRC
SAN
SPI
GOB
GPA
SCO
GUN
GUX
MON
ANF
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Norsk navn
Horngjel
Annen barracuda
.....
Stripefisker
.....
.....
Taggmakrell
.....
Annen taggmakrell
.....
.....
.....
.....
.....
Sølvbrasme
.....
Annen sardin
Brisling
Ansjos
Annen sildefisk
Stripet pelamide
.....
Frigate and bullet tunas
Atlantic black skipjack
Skipjack tuna
Makrellstørje
Albacore
Bigeye tuna
Annen tunfisk
.....
.....
Sverdfisk
.....
Slirefisk
Chub mackerel
Makrell
.....
.....
Håbrann
.....
.....
Pigghå
.....
.....
Havengler
.....
.....
.....
Annen skate
Annen hai, rokke, skate
Annen marin fisk
Krabbe
.....
Edderkoppkrabbe

Engelsk navn

Vitenskapelig navn

Garfish
Belone belone
Barracudas
Sphyraena spp.
Flathead grey mullet
Mugil cephalus
Silversides (= Sandsmelts)
Atherinidae
Pelagic percomorphs n.e.i.
Perciformes
Bluefish
Pomatomus saltatrix
Atlantic horse mackerel
Trachurus trachurus
Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus
Jack and horse mackerels n.e.i. Trachurus spp.
Jacks, crevalles n.e.i.
Caranx spp.
Greater amberjack
Seriola dumerili
Amberjacks n.e.i.
Seriola spp.
Leerfish (= Garrick)
Lichia amia
Carangids n.e.i.
Carangidae
Atlantic pomfret
Brama brama
Common dolphinfish
Coryphaena hippurus
Sardinellas n.e.i.
Sardinella spp.
European pilchard (= Sardine) Sprattus sprattus
European anchovy
Engraulis encrasicolus
Clupeoids n.e.i.
Clupeoidei
Atlantic bonito
Sarda sarda
Plain bonito
Orcynopsis unicolor
Frigate and bullet tunas
Auxis thazard, A. rochei
Atlantic black skipjack
Euthynnus alletteratus
Skipjack tuna
Katsuwonus pelamis
Northern bluefin tuna
Thunnus thynnus
Albacore
Thunnus alalunga
Bigeye tuna
Thunnus obesus
Tunas n.e.i.
Thunnini
Atlantic sailfish
Istiophorus albicans
Marlins, sailfishes, spearfishes Istiophoridae
Swordfishes
Xiphias gladius
Tuna-like fishes n.e.i.
Scombroidei
Silver scabbardfish
Lepidopus caudatus
Chub mackerel
Scomber japonicus
Atlantic mackerel
Scomber scombrus
Scomber mackerels n.e.i.
Scomber spp.
Mackerel-like fishes n.e.i.
Scombroidei
Porbeagle
Lamna nasus
Catsharks, nursehound
Scyliorhinus spp.
Smoothhounds
Mustelus spp.
Picked (= Spiny) dogfish
Squalus acanthias
Dogfish sharks n.e.i.
Squalidae
Angelshark
Squatina squatina
Angelsharks, sand devils
Squatinidae
Large sharks n.e.i.
Squaliformes
Guitarfishes
Rhinobatidae
Skates
Raja spp.
Skates and rays n.e.i.
Rajiformes
Sharks, rays and skates osv. Elasmobranchii
Marine fishes n.e.i.
Osteichthyes
Edible crab
Cancer pagurus
Mediterranean shore crab
Carcinus aestuaria
Spinous spider crab
Maja squinado

Nr.42/227

Bokstavkode
GAR
BAR
MUF
SIL
PPX
BLU
HOM
HMM
JAX
TRE
AMB
AMX
LEE
CGX
POA
DOL
SIX
SPR
ANE
CLU
BON
BOP
FRZ
LTA
SKJ
BFT
ALB
BET
TUN
SAI
BIL
SWO
TUX
SFS
MAS
MAC
MAZ
MKX
POR
SCL
SDV
DGS
DGX
AGN
ASK
SHX
GTF
SKA
SRX
SKX
MZZ
CRE
CMR
SCR
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NORSK utgave

Nr. 42/228

Norsk navn
Annen krabbe
.....
.....
Langust
Sjøkreps
Hummer
.....
.....
.....
.....
Strandreke
Hestereke
.....
.....
Andre skalldyr
.....
.....
Østers
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Akkar
.....
.....
.....
Annen blekksprut
Andre bløtdyr
Sjøskilpadder
.....
.....
.....

Engelsk navn
Marine crabs n.e.i.
Pink spiny lobster
Common spiny lobster
Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Norway lobster
European lobster
Caramote prawn
Deepwater rose shrimp
Scarlet shrimp
Blue and red shrimp
Common prawn
Common shrimp
Natantian decapods n.e.i.
Mantis squillid
Marine crustaceans n.e.i.
Gastropods n.e.i.
Periwinkle
European flat oystar
Portuguese cupped oyster
Mediterranean mussel
Great scallop
Murex
Common cockle
Striped venus
Grooved carpet shell
Carpet shell
Carpet shells n.e.i.
Donax clams
Razor clams
Clams n.e.i.
Cephalopods n.e.i.
Common cuttlefish
Cuttlefishes, bobtail squids
Common squids
European flying squid
Common octopus
Horned and musky octopuses
Octopuses
Squids n.e.i.
Marine molluscs n.e.i.
Marine turtles n.e.i.
Grooved sea-squirt
Stony sea-urchin
Jellyfishes

8.10.1998

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Reptantia
Palinurus mauritanicus
Palinurus elephas
Palinurus spp.
Nephrops norvegicus
Homarus gammarus
Penaeus kerathurus
Parapenaeus longirostris
Plesiopenaeus edwardsianus
Aristeus antennatus
Palaemon serratus
Crangon crangon
Natantia
Squilla mantis
Crustacea
Gastropoda
Littorina littorea
Ostrea edulis
Crassostrea angulata
Mytilus galloprovincialis
Pecten jacobeus
Murex spp.
Cardium edule
Venus (= Chamelea) gallina
Ruditapes decussatus
Tapes pullastra
Tapes spp.
Donax spp.
Solen spp.
Bivalvia
Cephalopoda
Sepia officinalis
Sepiidae, Sepiolidae
Loligo spp.
Todarodes sagittatus sagitt.
Octopus vulgaris
Eledone spp.
Octopodidae
Loliginidae, Ommastrephidae
Mollusca
Testudinata
Microcosmus sulcatus
Paracentrotus lividus
Phopilema spp.

CRA
PSL
SLO
CRW
NEP
LBE
TGS
DPS
SSH
ARA
CPR
CSH
DCP
MTS
CRU
GAS
PEE
OYF
OYP
MSM
SJA
MUE
COC
SVE
CTG
CTS
TPS
DON
RAZ
CLX
CEP
CTC
CTL
SQC
SQE
OCC
OCM
OCZ
SQU
MOL
TTX
SSG
URM
JEL
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Nr.42/229

DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 41)
Norsk navn

Engelsk navn

Annen maisild/stamsild
Annen flatfisk
.....
.....
.....
Mora
.....
.....
.....
.....
Annen lysing
.....
.....
.....
Annen torskefisk
.....
.....
.....
Annen piggfinnefisk
.....
.....
.....
.....
.....
Annen havabbor
.....
.....
.....
.....
Grunt

Shads n.e.i.
Flatfishes n.e.i.
Bastard halibuts
Tonguefishes n.e.i.
.....
Moras
Brazilian codling
Southern blue whiting
Argentine hake
Patagonian hake
Hakes n.e.i.
Patagonian grenadier
Blue grenadiers
Grenadiers
Gadiformes n.e.i.
Sea catfishes n.e.i.
Greater lizardfish
Argentine conger
Demersal percomorphs n.e.i.
Snooks (= Robalos) n.e.i.
Brazilian groupers
Red grouper
Groupers n.e.i.
Argentine seabass
Groupers, seabasses n.e.i.
Southern red snapper
Yellowtail snapper
Snappers, jobfishes n.e.i.
Barred grunt
Grunts, sweetlips n.e.i.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen havkaruss
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Striped weakfish
Weakfishes n.e.i.
Atlantic croaker
Southern kingcroaker
Argentine croaker
King weakfish
Black drum
Croakers, drums n.e.i.
Sargo breams n.e.i.
Dentex n.e.i.
Red porgy
Porgies, seabreams n.e.i.
Surmullets (= Redmullets)
Castaneta
Brazilian sandperches
Brazilian flathead
Patagonian blennie
Patagonian toothfish
Humped rockcod
Grey rockcod

Vitenskapelig navn

Alosa spp.
Pleuronectiformes
Paralichthys spp.
Cynoglossidae
Salilota australis
Moridae
Urophycis brasiliensis
Micromesistius australis
Merluccius hubbsi
Merluccius polylepis
Merluccius spp.
Macruronus magellanicus
Macruronus spp.
Macrourus spp.
Gadiformes
Ariidae
Saurida tumbil
Conger orbignyanus
Perciformes
Centropomus spp.
Mycteroperca spp.
Epinephelus morio
Epinephelus spp.
Acanthistius brasilianus
Serranidae
Lutjanus purpureus
Ocyurus chrysurus
Lutjanidae
Conodon nobilis
Haemulidae
(= Pomadasyidae)
Cynoscion striatus
Cynoscion spp.
Micropogonias undulatus
Menticirrhus americanus
Umbrina canasai
Macrodon ancylodon
Pogonias cromis
Sciaenidae
Diplodus spp.
Dentex spp.
Sparus pagrus
Sparidae
Mullus spp.
Cheilodactylus bergi
Pinguipes spp.
Percophis brasiliensis
Eleginops maclovinus
Dissostichus eleginoides
Notothenia gibbenfrons
Notothenia squamifrons

Bokstavkode
SHZ
FLX
BAX
TOX
SAO
MOR
HKU
POS
HKP
HPA
HKX
GRM
GRS
GRV
GAD
CAX
LIG
COS
DPX
ROB
GPB
GPR
GPX
BSZ
BSX
SNC
SNY
SNX
BRG
GRX
SWF
WKX
CKA
KGB
CKY
WKK
BDM
CDX
SRG
DEX
RPG
SBX
MUX
CTA
SPB
FLA
BLP
TOP
NOG
NOS
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NORSK utgave

Nr. 42/230

Norsk navn

Engelsk navn

.....
.....

Patagonian rockcod
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Svartfiskfamilien
.....
Blåkjeft
.....
.....
Annen flygefisk
Annen barracuda
Annen multe
Stripefisker
.....
.....
.....
Annen taggmakrell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Antarctic rockcods,
noties n.e.i.
Blackfin icefish
Mackerel icefish
Icefishes n.e.i.
Percoids n.e.i.
Pink cusk-eel
Ruffs, barrelfishes n.e.i.
Blackbelly rosefish
Scorpionishes nel
Atlantic searobins
Ballyhoo halfbeak
Flyingfishes n.e.i.
Barracudas
Mullets n.e.i.
Silversides (= Sandsmelts)
Pelagic percomorphs n.e.i.
Bluefish
Blue jack mackerel
Jack and horse mackerels n.e.i.
Jacks, crevalles, n.e.i.
Amberjacks n.e.i.
Parona leatherjack
Carangids nel
Common dolphinfish
Gulf butterfish, harvestfishes
Butterfishes silver pomfrets
Ladyfish
Tarpon

.....
Annen sardin
.....
.....
.....
.....
.....
Annen ansjos
Annen sildefisk
Stripet pelamide
.....
.....
Atlantisk spansk makrell
.....
Frigate and bullet tunas
Atlantic black skipjack
Skipjack tuna
Makrellstørje
.....
Albacore
.....

Brazilian sardinella
Sardinellas n.e.i.
Brazilian menhaden
Argentine menhaden
Scaled sardines
Falkland sprat
Argentine anchoita
Anchovies n.e.i.
Clupeoids n.e.i.
Atlantic bonito
Wahoo
King mackerel
Atlantic Spanish mackerel
Seerfishes n.e.i.
Frigate and bullet tunas
Atlantic black skipjack
Skipjack tuna
Northern bluefin tuna
Blackfin tuna
Albacore
Southern bluefin tuna

8.10.1998

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Patagonotothen brevicauda
Patagonotothen
longipes ramsai

NOT

Nototheniidae
Chaenocephalus aceratus
Champsocephalus gunnari
Channichthyidae
Percoidei
Genypterus blacodes
Centrolophidae
Helicolenus dactylopterus
Scorpaenidae
Prionotus spp.
Hemirhamphus brasiliensis
Exocoetidae
Sphyraena spp.
Mugilldae
Atherinidae
Perciformes
Pometomus saltatrix
Trachurus picturatus
Trachurus spp.
Caranx spp.
Seriola spp.
Parona signata
Carangidae
Coryphaena hippurus
Peprilus spp.
Stromateidae
Elops saurus
Tarpon (= Megelops)
atlanticus
Sardinella brasiliensis
Sardinella spp.
Brevoortia aurea
Brevoortia pectinata
Harengula spp.
Sprattus fuegensis
Engraulis anchoita
Engraulidae
Clupeoidei
Sarda sarda
Acanthocybium solandri
Scomberomorus cavalla
Scomberomorus maculatus
Scomberomorus spp.
Auxis thazard, A. rochei
Euthynnus alletteratus
Katsuwonus pelamis
Thunnus thynnus
Thunnus atlanticus
Thunnus alalunga
Thunnus maccoyii

PAT
NOX
SSI
ANI
ICX
PRC
CUS
CEN
BRF
SCO
SRA
BAL
FLY
BAR
MUL
SIL
PPX
BLU
JAA
JAX
TRE
AMX
PAO
CGX
DOL
BTG
BUX
LAD
TAR
BSR
SIX
MHS
MHP
SAS
FAS
ANA
ANX
CLU
BON
WAH
KGM
SSM
KGX
FRZ
LTA
SKJ
BFT
BLF
ALB
SBF
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Norsk navn
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Annen tunfisk
.....
.....
.....
.....
Sverdfisk
.....
.....
.....
Chub mackerel
.....
.....
.....
Pigghå
.....
.....
Annen skate
.....
Annen hai, rokke, skate
Annen marin fisk
.....
.....
.....
.....
Annen krabbe
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Andre skalldyr
.....
.....
.....
.....
Andre skjell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen blekksprut
Andre bløtdyr
Sjøskilpadder

Engelsk navn
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Tunas n.e.i.
Atlantic sailfish
Atlantic blue marlin
Atlantic white marlin
Marlins, sailfishes,
speanfishes
Swordfish
Tuna-like fishes n.e.i.
White snake mackerel
Largehead hairtail
Chub mackerel
Patagonian smoothhound
Smoothhounds
Liveroil sharks
Picked (= Spiny) dogfish
Chola guitarfish
Sawfishes
Skates and rays, n.e.i.
Elephantfishes
Sharks, rays, skates, osv.
Marine fishes n.e.i.
Dana swimcrab
Southern kingcrab
Softshell red crab
Geryons n.e.i.
Marine crabs n.e.i.
Caribbean spiny lobster
Tropical spiny lobsters n.e.i.
Northern brown shrimp
Redspotted shrimp
Penaeus shrimps n.e.i.
Atlantic seabob
Argentine stiletto shrimp
Argentine red shrimp
Natantian decapods n.e.i.
Antarctic krill
Marine crustaceans n.e.i.
Gastropods n.e.i.
Cupped oysters n.e.i.
River Plata mussel
Magellan mussel
Scallops n.e.i.
Donax clams
Clams n.e.i.
Cuttlefishes, bobtail squids
Patagonian squid
Common squids
Argentine shortfin squid
Sevenstar flying squid
Octopuses
Squids n.e.i.
Marine molluscs n.e.i.
Marine turtles n.e.i.

Vitenskapelig navn

Nr.42/231

Bokstavkode

Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnini
Istiophorus albicans
Makaira nigricans
Tetrapturus albidus

YFT
BET
TUN
SAI
BUM
WHM

Istiophoridae
Xiphias gladius
Scombroidei
Thyrsitops lepidopodes
Trichiurus lepturus
Scomber japonicus
Mustelus schmitti
Mustelus spp.
Galeorhinus spp.
Squalus acanthias
Rhinobatos percellens
Pristidae
Rajiformes
Callorhinchus spp.
Elasmobranchii
Osteichthyes
Callinectes danae
Lithodes antarcticus
Paralomis granulosa
Geryon spp.
Reptantia
Panulirus argus
Panulirus spp.
Penaeus aztecus
Penaeus brasiliensis
Penaeus spp.
Xiphopenaeus kroyeri
Artemesia longinaris
Pleoticus muelleri
Natantia
Euphausia superba
Crustacea
Gastropoda
Crassostrea spp.
Mytilus platensis
Aulacomya ater
Pectinidae
Donax spp.
Bivalvia
Sepiidae, Sepiolidae
Loligo gahi
Loligo spp.
Illex argentinus
Martialia hyadesi
Octopodidae
Loliginidee, Ommastrephidae
Mollusca
Testudinata

BIL
SWO
TUX
WSM
LHT
MAS
SPD
SDV
LSK
DGS
GUD
SAW
SRX
CAH
SKX
MZZ
CRZ
KCR
PAG
GER
CRA
SLC
SLV
ABS
PNB
PEN
BOB
ASH
LAA
DCP
KRX
CRU
GAS
OYC
MSR
MSC
SCX
DON
CLX
CTL
SQP
SQC
SQA
SQS
OCT
SQU
MOL
TTX
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Nr. 42/232

8.10.1998

00

DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 47)
Norsk navn

Annen flatfisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen torskefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen ål
Trompetfisk
.....
Beryx, alfonsinos
.....
St. Petersfisk
.....
.....
Annen villsvinfisk
.....
Annen piggfinnefisk
.....
Vrakfisk
Annen havabbor
.....
.....
Annen dyphavsabbor
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Grunt
.....

Engelsk navn

Flatfishes n.e.i.
West coast sole
Mud sole
Southeast Atlantic soles n.e.i.
Tonguefishes n.e.i.
Benguela hake
Shallow-water Cape hake
Deepwater Cape hake
Cape hakes
Merluccid hakes
Gadiforms n.e.i.
Hatchetfishes
Lightfishes n.e.i.
Silver lightfish
Greeneyes
White barbel
Smoothmouth sea catfish
Sea catfishes n.e.i.
Greater lizardfish
Lizardfishes n.e.i.
Conger eels n.e.i.
Slender snipefish
Snipefishes
Alfonsinos
Alfonsinos n.e.i.
John dory
Silvery John dory
Dories n.e.i.
Boarfishes
Boarfish
Demersal percomorphs n.e.i.
Groupers n.e.i.
Wreckfish
Groupers, seabasses n.e.i.
Bigeyes n.e.i.
Bigeyes, glasseyes, bulleyes
Cardinalfishes n.e.i.
Glow-bellies, splitfins
Blackmouth splitfin
Splitfins n.e.i.
Cape bonnetmouth
Bonnetmouths, rubyfishes etc.
Snappers, jobfishes, n.e.i.
Threadfin breams
Threadfin, monocle,
dwarf breams
Bigeye grunt
Rubberlip grunt
Sompat grunt
Grunts, sweetlips, n.e.i.
Southern meagre (= Kob)

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Pleuronectiformes
Austroglossus microlepis
Austroglossus pectoralis
Austroglossus spp.
Cynoglossidae
Merluccius polli
Merluccius capensis
Merluccius paradoxus
Merluccius capensis, M. parad.
Merlucciidae
Gadiformes
Sternoptychidae
Maurolicus spp.
Maurolivus muelleri
Chlorophthalmidae
Galeichthyes feliceps
Arius heudoloti
Ariidae
Saurida tumbil
Synodontidae
Congridae
Macroramphosus scolopax
Macroramphosidae
Beryx spp.
Berycidae
Zeus faber
Zenopsis conchifer
Zeidae
Caproidae
Capros aper
Perciformes
Epinephelus spp.
Polyprion americanus
Serranidae
Priacanthus spp.
Priacanthidae
Apogonidae
Acropomatidae
Synagrops japonicus
Synagrops spp.
Emmelichthys nitidus
Emmelichthyidae
Lutjanidae
Nemipterus spp.

FLX
SOW
SOE
SOA
TOX
HKB
HKK
HKO
HKC
HKZ
GAD
HAF
MAU
MAV
GRE
GAT
CMC
CAX
LIG
LIX
COX
SNS
SNI
ALF
BRX
JOD
JOS
ZEX
BOR
BOC
DPX
GPX
WRF
BSX
BIG
PRI
APO
ACR
SYN
SYS
EMM
EMT
SNX
THB

Nemipteridae
Brachydeuterus auratus
Plectorhinchus mediterraneus
Pomadasys jubelini
Haemulidae (= Pomadasyidae)
Argyrosomus hololepidotus

THD
GRB
BRL
BUR
GRX
KOB

8.10.1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Norsk navn
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen havkaruss
Annen pagell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Oksøyefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen havkaruss
.....
Annen mullefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Kutling
.....
.....
.....
Blåkjeft
.....
.....
Knurr uspes.
.....
Annen avtrekkerfisk
.....

Engelsk navn
Geelbek croaker
Tigertooth croaker
West African croakers
Croakers, drums n.e.i.
Canary drum (= Baardman)
Weakfishes n.e.i.
Natal pandora
Porgies, seabreams n.e.i.
Pandoras n.e.i.
Sargo breams, n.e.i.
Largeeye dentex
Angolan dentex
Canary dentex
Dentex n.e.i.
Black seabream
Carpenter seabream
Santer seabream
Red steenbras
Panga seabream
White stumpnose
Pargo breams, n.e.i.
Bogue
Stumpnose,
dageraadbreams, n.e.i.
Whitesteenbras
Steenbrasses, n.e.i.
Sand steenbras
Copper breams
Salema (= Strepie)
Polystegan seabreams n.e.i.
Scotsman seabream
Seventyfour seabream
Blueskin seabream
Porgies, seabreams, n.e.i.
Picarels
Goatfishes, red mullets n.e.i.
Surmullets (= Red mullets)
Galjoens n.e.i.
Galjoen
Spadefishes
African sicklefish
Cusk-eels, brotulas n.e.i.
Kingklip
Gobies n.e.i.
Cape redfish
Rosefishes n.e.i.
Blackbelly rosefish
Scorpionfishes, n.e.i.
Piper gurnard
Cape gurnard
Gurnards, searobins n.e.i.
Gurnards
Triggerfishes, durgons
Cape monk

Vitenskapelig navn

Nr.42/233

Bokstavkode

Atractoscion aequidens
Otolithes ruber
Pseudotolithus spp.
Sciaenidae
Umbrina canariensis
Cynoscion spp.
Pagellus natalensis
Sparidae
Pagellus spp.
Diplodus spp.
Dentex macrophthalmus
Dentex angolensis
Dentex canariensis
Dentex spp.
Spondyliosoma cantharus
Argyrozona argyrozona
Cheimerius nufar
Petrus rupestris
Pterogymnus laniarius
Rhabdosargus globiceps
Sparus (= Pagrus) spp.
Boops boops

AWE
LKR
CKW
CDX
UCA
WKX
TJO
SBX
PAX
SRG
DEL
DEA
DEN
DEX
BRB
SLF
SLD
RER
PGA
WSN
SBP
BOG

Chrysoblephus spp.
Lithognathus lithognathus
Lithognathus spp.
Lithognathus mormyrus
Pachymetopon spp.
Sarpa salpa
Polysteganus spp.
Polysteganus Praeorbitalis
Polysteganus undulosus
Polysteganus coeruleopunctatus
Sparidae
Spicara spp.
Mullidae
Mullus spp.
Coracinidae
Coracinus capensis
Ephippidae
Drepane africana
Ophidiidae
Genypterus capensis
Gobiidae
Sebastes capensis
Helicolenus spp.
Helicolenus dactylopterus
Scorpaenidae
Trigla lyra
Chelidonichthys capensis
Triglidae
Trigla spp.
Balistidae
Lophius upsicephalus

RSX
SNW
STW
SSB
CPP
SLM
PLY
SCM
SEV
SBU
SBX
PIC
MUM
MUX
COT
GAJ
SPA
SIC
OPH
KCP
GPA
REC
ROK
BRF
SCO
GUN
GUC
GUX
GUY
TRI
MOK
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NORSK utgave

Nr. 42/234

Norsk navn
Annen breiflabb
.....
.....
Annen horngjel
.....
.....
Makrellgjedde
Annen barracuda
.....
Annen multe
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen taggmakrell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Sølvbrasme
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen ansjos
.....
Annen sardin
Annen sildefisk
Stripet pelamide
.....
.....
Frigate and bullet tunas
.....
Atlantisk spansk makrell

Engelsk navn
Anglerfishes n.e.i.
Lanternfish
Lanternfishes
Needlefishes n.e.i.
Needlefishes
Sauries n.e.i.
Atlantic saury
Barracudas
Barracudas
Mullets n.e.i.
Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Lesser African threadfin
Pelagic percomorphs n.e.i.
Bluefish
Bluefishes n.e.i.
Cobia
Cobias n.e.i.
Cape horse mackerel
Cunene horse mackerel
Jack and horse mackerels n.e.i.
Scads
Crevalle jack
False scad
Jacks, crevalles, n.e.i.
Lookdown fish
Pompanos
Yellowtail amberjack
Amberjacks n.e.i.
Leerfish (= Garrick)
Atlantic bumper
Carangids n.e.i.
Pomfrets, ocean breams n.e.i.
Atlantic pomfret
Common dolphinfish
Dolphinfishes n.e.i.
Blue butterfish
Butterfishes silverpomfrets
Bonefishes
Longfin bonefish
Round sardinella
Madeiran sardinella
Southern African pilchard
Whitehead’s round herring
Southern African anchovy
Anchovles nel
Herrings, sardines n.e.i.
Sardinellas n.e.i.
Clupeoids n.e.i.
Atlantic bonito
Wahoo
Frigate tuna
Frigate and bullet tunas
Narrow-banded Spanish mack.
King Mackerel

Vitenskapelig navn
Lophiidae
Lampanyctodes hectoris
Myctophidae
Belonidae
Tylosaurus spp.
Scomberesocidae
Scomberesox saurus
Sphyraena spp.
Sphyraenidae
Mugilidae
Polynemidae
Galeoides dedactylus
Perciformes
Pomatomus saltatrix
Pomatomidae
Rachycentron canadum
Rachycentridae
Trachurus capensis
Trachurus trecaze
Trachurus spp.
Decapterus spp.
Caranx hippos
Decapterus rhonchus
Caranx spp.
Selene dorsalis
Trachinotus spp.
Seriola lalandi
Seriola spp.
Lichia amia
Chloroscombrus chrysurus
Carangidae
Bramidae
Brama brama
Coryphaena hippurus
Coryphaenidae
Stromateus fiatola
Stromateidae
Albulidae
Pterothrissus belloci
Sardinella aurita
Sardinella maderensis
Sardinops ocellatus
Etrumeus whiteheadi
Engraulis capensis
Engraulidae
Clupeidae
Sardinella spp.
Clupeoidei
Sarde sarda
Acanthocybium solandri
Auxis thazard
Auxis thazard, A. rochei
Scomberomorus guttatus
Scomberomorus maculatus

8.10.1998

Bokstavkode
ANF
LAN
LXX
BEN
NED
SAX
SAU
BAR
BAZ
MUL
THF
GAL
PPX
BLU
POT
CBA
CBX
HMC
HMZ
JAX
SDX
CVJ
HMV
TRE
LUK
POX
YTC
AMX
LEE
BUA
CGX
BRZ
POA
DOL
DOX
BLB
BUX
ALU
BNF
SAA
SAE
PIA
WRR
ANC
ANX
CLP
SIX
CLU
BON
WAH
FRI
FRZ
COM
SSM

00
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Norsk navn
.....
.....
.....
Atlantic black skipjack
.....
Skipjack tuna
Makrellstørje
Albacore
.....
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
.....
.....
.....
.....
.....
Sverdfisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Slirefisk
Chub mackerel
.....
.....
.....
.....
.....
Blåhai
.....

Engelsk navn

.....
.....
.....
Pigghå
.....
Havengler
Annen skate
.....
.....
.....
.....
.....

West African Spanish mackerel
Kanadi kingfish
Seerfishes n.e.i.
Atlantic black skipjack
Kawakawa
Skipjack tuna
Northern bluefin tuna
Albacore
Southern bluefin tuna
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
Atlantic sailfish
Atlantic blue marlin
Black marlin
Atlantic white marlin
Marlins, sailfishes, spearfishes
Swordfish
Swordfishes
Tuna-like fishes nel
Snake mackerels, escolars n.e.i.
Snoek
Largehead hairtail
Hairtails, cutlassfishes n.e.i.
Silver scabbardfish
Chub mackerel
Mackerels n.e.i.
Mackerel-like fishes n.e.i.
Mackerel sharks, porbeagles
Catsharks
Requiem sharks
Blue shark
Bonnethead,
hammerhead sharks
Smoothhound
Tope sharks
Dogfish sharks n.e.i.
Picked (= Spiny) dogfish
Shortnose dogfish
Angelsharks, sand devils
Skates and rays, n.e.i.
Guitarfishes
Sawfishes
Skates n.e.i.
Skates
Stingrays, butterfly rays

Ørneskate
.....
.....
.....
.....
.....
Annen hai
Annen hai, rokke, skate

Eagle rays
Mantas
Torpedo (= Electric) rays
Cape elephantfish
Elephantfishes n.e.i.
Rays, skates, mantas n.e.i.
Various sharks n.e.i.
Sharks, rays, skates etc.

Vitenskapelig navn

Nr.42/235

Bokstavkode

Scomberomorus tritor
Scomberomorus plurilineatus
Scomberomorus spp.
Euthynnus alletteratus
Euthynnus affinis
Katsuwonus pelamis
Thunnus thynnus
Thunnus alalunga
Thunnus maccoyii
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Istiophorus albicans
Makaira nigricans
Makaira indica
Tetrapturus albidus
Istiophoridae
Xiphias gladius
Xiphiidae
Scombroidei
Gempylidae
Thyrsites atun
Trichiurus lepturus
Trichiuridae
Lepidopus caudatus
Scomber japonicus
Scombridae
Scombroidei
Lamnidae
Scyliorhinidae
Carcharhinidae
Prionace glauca

MAW
KAK
KGX
LTA
KAW
SKJ
BFT
ALB
SBF
YFT
BET
SAI
BUM
BLM
WHM
BIL
SWO
XIP
TUX
GEP
SNK
LHT
CUT
SFS
MAS
MAX
MKX
MSK
SYX
RSK
BSH

Sphyridae
Mustelus mustelus
Galeorhinus galeus
Squalidae
Squalus acanthias
Squalus megalops
Squatinidae
Rajiformes
Rhinobatidae
Pristidae
Rajidae
Raja spp.
Dasyatididae
(= Trygonidae)
Myliobatidae
Mobulidae
Torpedinidae
Callorhinchus capensis
Callorhinchidae
Batoidimorpha (Hypotremata)
Selachimorpha (Pleurotremata)
Elasmobranchii

SPY
SMD
GAG
DGX
DGS
DOP
ASK
SRX
GTF
SAW
RAJ
SKA
STT
EAG
MAN
TOD
CHM
CAH
BAI
SKH
SKX

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave

Nr. 42/236

Norsk navn
.....
.....
Annen marin fisk
Krabbe
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen krabbe
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Strandreke
.....
.....
.....
.....
.....
Andre skalldyr
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Andre skjell
.....
.....
.....
.....
.....

Engelsk navn
Cartilaginous fishes n.e.i.
Chimaeras n.e.i.
Marine fishes n.e.i.
Edible crab
Jonah crabs, rock crabs
Swimming crabs n.e.i.
King crabs n.e.i.
Southern king crabs
King crab
West African geryon
Geryons n.e.i.
Deep-sea crabs, geryons
Marine crabs n.e.i.
Tropical spiny lobsters n.e.i.
Royal spiny lobster
Scalloped spiny lobster
Caps rock lobster
Tristan da Cunha rock lobster
Natal spiny lobster
South coast spiny lobster
Spiny lobsters n.e.i.
Slipper lobsters
Indian Ocean lobsterette
True lobsters, lobsterettes
Caramote prawn
Indian white prawn
Southern pink shrimp
Penaeus shrimps n.e.i.
Deepwater rose shrimp
Penaeid shrimps
Striped red shrimp
Aristeid shrimps
Common prawn
Solenocerid shrimps
Knife shrimps
Knife shrimp
Jack-knife shrimp
Natantian decapoda n.e.i.
Marine crustaceans n.e.i.
Perlemoen abalone
Giant periwinkle
Flat oysters n.e.i.
Denticulate rock oyster
Portuguese cupped oyster
Cupped oysters n.e.i.
Rock mussel
Sea mussels n.e.i.
.....
Scallops n.e.i.
Smooth mactra
Mactra surf clams
Venus clams
.....
Donax clams

Vitenskapelig navn
Chondrychthyes
Holocephali
Osteichthyes
Cancer pagurus
Cancridae
Portunidae
Lithodidae
Lithodes antarcticus
Lithodes ferox
Geryon (= Chaceon) maritae
Geryon spp.
Geryonidae
Reptantia
Panulirus spp.
Panulirus regius
Panulirus homarus
Jasus lalandii
Jasus tristani
Palinuris delagoae
Palinurus gilchristi
Palinuridae
Scyllaridae
Nephropsis stewarti
Nephropidae
Penaeus kerathurus
Penaeus indicus
Penaeus notialis
Penaeus spp.
Parapenaeus longirostris
Penaeidae
Aristeus varidens
Aristeidae
Palaemon serratus
Solenoceridae
Haliporoides spp.
Haliporoides triarthrus
Haliporoides sibogae
Natantia
Crustacea
Haliotis midae
Turbo sarmaticus
Ostrea spp.
Ostrea denticulata
Crassostrea angulata
Crassostrea spp.
Perna perna
Mytilidae
Pecten sulcicostatus
Pectinidae
Mactra glabrata
Mactridae
Veneridae
Dosinia Orbignyi
Donax spp.

8.10.1998

Bokstavkode
CAR
HOL
MZZ
CRE
CAD
SWM
KCX
KCR
KCA
CGE
GER
GEY
CRA
SLV
LOV
LOK
LBC
LBT
SLN
SLS
VLO
LOS
NES
NEX
TGS
PNI
SOP
PEN
DPS
PEZ
ARV
ARI
CPR
SOZ
KNI
KNS
JAQ
DCP
CRU
ABP
GIW
OYX
ODE
OYP
OYC
MSL
MSX
PSU
SCX
MAG
M AT
CLV
DOR
DON

00
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Norsk navn

Engelsk navn

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen blekksprut
Andre bløtdyr
.....
.....
.....
.....
.....

Cape razor clams
Razor clams, knife clams
Clams n.e.i.
Cuttlefishes, bobtail squids
Chokker squid
Angolan flying squid
Common squids
Octopuses
Squids n.e.i.
Marine molluscs n.e.i.
South African fur seal
Red bait
.....
Sea-cucumbers n.e.i.
Aquatic invertebrates n.e.i.

Vitenskapelig navn
Solen capensis
Solenidae
Bivalvia
Sepiidae, Sepiolidae
Loligo reynaudi
Todarodes sagittatus angolen.
Loligo spp.
Octopodidae
Loliginidae, Ommastrephidee
Mollusca
Arctocephalus pusillus
Pyura stolonifera
Parechinus angulosus
Holothurioidea
Invertebrata

Nr.42/237

Bokstavkode
RAC
SOI
CLX
CTL
CHO
SQG
SQC
OCT
SQU
MOL
SEK
SSR
URR
CUX
INV

DET VESTLIGE INDIAHAV (hovedfangstområde 51)
Norsk navn

....
.....
.....
.....
Annen flatfisk
.....
.....
.....
Annen torskefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen ål
Beryx, alfonsinos
.....
Annen piggfinnefisk
.....

Engelsk navn

Kelee shad
Hilsa shad
Milkfish
Giant seaperch
(= Barramundi)
Flatfishes n.e.i.
Indian halibut
Tonguefishes n.e.i.
Unicorn cod
Gadiformes n.e.i.
Bombay duck
Seacatfishes n.e.i.
Greater lizardfish
Brushtooth lizardfish
Lizardfishes n.e.i.
Pike-congers n.e.i.
Conger eels n.e.i.
Alfonsinos
Japanese John dory
Demersal percomorphs n.e.i.
Groupers n.e.i.

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Hilsa kelee
Tenualosa ilisha
Chanos chanos

HIX
HIL
MIL

Lates calcarifer
Pleuronectiformes
Psettodes erumei
Cynoglossidae
Bregmaceros macclellandi
Gadiformes
Harpadon nehereus
Ariidae
Saurida tumbil
Saunda undosquamis
Synodontidae
Muraenesox spp.
Congridae
Beryx spp.
Zeus japonicus
Perciformes
Epinephelus spp.

GIP
FLX
HAI
TOX
UNC
GAD
BUC
CAX
LIG
LIB
LIX
PCX
COX
ALF
JJD
DPX
GPX
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Nr. 42/238

Norsk navn

Annen havabbor
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Grunt
.....
.....
.....
.....
Annen pagell
.....
.....
.....
.....
.....
Annen havkaruss
.....
.....
Annen mullefisk
.....
.....
.....
.....
.....
Blåkjeft
.....
Annen avtrekkerfisk
.....
.....
.....
Annen flygefisk
Annen barracuda
.....
Annen multe
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Engelsk navn

Groupers, seabasses n.e.i.
Bigeyes n.e.i.
Sillago whitings
False trevally
Bonnetmouths,
rubyfishes etc.
Mangrove red snapper
Snappers n.e.i.
Snappers, jobfishes, n.e.i.
Threadfin breams
Threadfin, monocle
dwarf breams
Ponyfishes
(= Slipmouths) n.e.i.
Grunts, sweetlips, n.e.i.
Southern meagre (= Kob)
Geelebek croaker
Croakers, drums n.e.i.
Emperors (= Scavengers)
Pandoras n.e.i.
Dentex n.e.i.
King soldier bream
Santer seabream
Red steenbras
Stumpnose,
dageraad breams, n.e.i.
Porgies, seabreams, n.e.i.
Surmullets (= Red mullets)
Goatfishes
Goatfishes, red mullets n.e.i.
Spotted sicklefish
Wrasses, hogfishes, etc.
Mojarras (= Silver-biddies)
Percoids n.e.i.
Spinefeet (= Rabbitfishes)
Scorpionfishes n.e.i.
Flatheads
Triggerfishes, durgons
Lanternfishes
Needlefishes
Halfbeaks n.e.i.
Flyingfishes n.e.i.
Barracudas
Flathead grey mullet
Mullets n.e.i.
Fourfinger threadfin
Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Pelagic percomorphs n.e.i.
Bluefish
Cobia
Cobias, n.e.i.

Vitenskapelig navn

8.10.1998

Bokstavkode

Serranidae
Priacanthus spp.
Sillaginidae
Lactarius lactarius

BSX
BIG
WHS
TRF

Emmelichthyidae
Lutjanus argentimaculatis
Lutjanus spp.
Lutjanidae
Nemipterus spp.

EMT
RES
SNA
SNX
THB

Nemipteridae

THD

Leiognathidae
Haemulidae (= Pomadasyidae)
Argyrosomus hololepidotus
Atractoscion aequidens
Sciaenidae
Lethrinidae
Pagellus spp.
Dentex spp.
Argyrops spinifer
Cheimerius nufar
Petrus rupestris

POY
GRX
KOB
AWE
CDX
EMP
PAX
DEX
KBR
SLD
RER

Chrysoblephus spp.
Sparidae
Mullus spp.
Upeneus spp.
Mullidae
Drepane punctata
Labridae
Gerres spp.
Percoidei
Siganus spp.
Scorpaenidae
Platycephalidae
Balistidae
Myctophidae
Tylosurus spp.
Hemirhamphus spp.
Exocoetidae
Sphyraena spp.
Mugil cephalus
Mugilidae
Eleutheronema tetradactylum
Polynemidae
Perciformes
Pomatomus saltatrix
Rachycentron canadum
Rachycentridae

RSX
SBX
MUX
GOX
MUM
SPS
WRA
MOJ
PRC
SPI
SCO
FLH
TRI
LXX
NED
HAX
FLY
BAR
MUF
MUL
FOT
THF
PPX
BLU
CBA
CBX

00
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Norsk navn
Annen taggmakrell
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen sardin
.....
.....
.....
Annen ansjos
Annen sildefisk
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Frigate and bullet tunas
.....
Skipjack tuna
.....
Albacore
.....
Yellowfin tuna
Bigeye tuna
.....
.....
.....
.....
.....
Sverdfisk
.....
.....
.....
Slirefisk

Engelsk navn

Vitenskapelig navn

Jack and horse mackerels n.e.i. Trachurus spp.
Indian scad
Decapterus russelli
Scads
Decepterus spp.
Jacks, crevalles, n.e.i.
Caranx spp.
Pompanos
Trachinotus spp.
Yellowtail amberjack
Seriola lalandi
Amberjacks n.e.i.
Seriola spp.
Rainbow runner
Elagatis bipinnulata
Golden trevally
Gnatanodon speciosus
Torpedo scad
Megalaspis cordyla
Queenfishes
Scomberoides
(= Chorinemus) spp.
Bigeye scad
Selar crumenophthalmus
Yellowstripe scad
Selaroides leptolepis
Carangids n.e.i.
Carangidae
Black pomfret
Formio niger
Common dolphinfish
Coryphaene hippurus
Silver pomfret
Pampus argenteus
Butterfishes, silver pomfrets Stromateidae
Goldstripe sardinella
Sardinella gibbosa
Indian oil sardine
Sardinelle longiceps
Sardinellas n.e.i.
Sardinella spp.
Southern African pilchard
Sardinops ocellatus
Red-eye round herring
Etrumeus teres
Stolephorus anchovies
Stolephorus spp.
Anchovies n.e.i.
Engraulidae
Clupeoids n.e.i.
Clupeoidei
Dorab wolf-herring
Chirocentrus dorab
Wolf-herrings
Chirocentrus spp.
Wahoo
Acanthocybium solandri
Narrow-barred
Spanish mackerel
Scomberomorus ommerson
Indo-Pacific king mackerel
Scomberomorus guttatus
Streaked seerfish
Scomberomorus lineolatus
Seerfihses n.e.i.
Scomberomorus spp.
Frigate and bullet tunas
Auxis thazard, A rochei
Kawakawa
Euthynnus affinis
Skipjack tuna
Katsuwonus pelamis
Longtail tuna
Thunnus tonggol
Albacore
Thunnus alalunga
Southern bluefin tuna
Thunnus maccoyii
Yellowfin tuna
Thunnus albacares
Bigeye tuna
Thunnus obesus
Indo-Pacific sailfish
Istiophorus platypterus
Indo-Pacific blue marlin
Makaira mazara
Black marlin
Makaira indica
Striped marlin
Tetrapturus audax
Marlins, sailfishes,
spearfishes
Istiophoridae
Swordfish
Xiphiasgladius
Tuna-like fishes n.e.i.
Scombroidei
Snoek
Thyrsites atun
Largehead hairtail
Trichiurus lepturus
Silver scabbardfish
Lepidopus caudatus

Nr.42/239

Bokstavkode
JAX
RUS
SDX
TRE
POX
YTC
AMX
RRU
GLT
HAS
QUE
BIS
TRY
CGX
POB
DOL
SIP
BUX
SAG
IOS
SIX
PIA
RRH
STO
ANX
CLU
DOB
DOS
WAH
COM
GUT
STS
KGX
FRZ
KAW
SKJ
LOT
ALB
SBF
YFT
BET
SFA
BLZ
BLM
MLS
BIL
SWO
TUX
SNK
LHT
SFS
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Nr. 42/240

Norsk navn
.....
Chub mackerel
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen skate
Annen hai, rokke, skate
Annen marin fisk
Svømmekrabber
.....
.....
Annen krabbe
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Andre skalldyr
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Annen blekksprut
Andre bløtdyr
.....
Sjøskilpadder
.....
.....

Engelsk navn
Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Chub mackerel
Indian mackerel
Indian mackerels n.e.i.
Mackerel-like fishes n.e.i.
Silky shark
Requiem sharks
Guitarfishes
Sawfishes
Skates and rays, n.e.i.
Sharks, rays, skates etc.
Marine fishes n.e.i.
Swimcrabs
Mud crab
Geryons n.e.i.
Marine crabs n.e.i.
Tropical spiny lobsters n.e.i.
Natal spiny lobster
Slipper lobsters
Andaman lobster
Giant tiger prawn
Green tiger prawn
Indian white prawn
Penaeus shrimps n.e.i.
Knife shrimp
Jack-knife shrimp
Knife shrimps
Natantian decapods n.e.i.
Marine crustaceans n.e.i.
Abalones n.e.i.
Rock-cupped oyster
Cupped oysters n.e.i
Cephalopods n.e.i.
Cuttlefishes, bobtailsquids
Common squids
Octopuses
Squids n.e.i.
Marine molluscs n.e.i.
Green turtle
Marine turtles n.e.i.
Sea-cucumbers n.e.i.
Aquatic invertebrates n.e.i.

Vitenskapelig navn
Trichiuridae
Scomber japonicus
Rastrelliger kanagurta
Rastrelliger spp.
Scombroidei
Carcharhinus falciformis
Carcharhinidae
Rhinobatidae
Pristidae
Rajiformes
Elasmobranchii
Osteichthyes
Portunus spp.
Scylla serrata
Geryon spp.
Reptantia
Panulirus spp.
Palinurus delagoae
Scyllaridae
Metanephrops andamanicus
Penaeus monodon
Penaeus semisulcatus
Penaeus indicus
Penaeus spp.
Haliporoides triarthrus
Haliporoides sibogae
Haliporoides spp.
Natantia
Crustacea
Haliotis spp.
Crassostrea cucullata
Crassostrea spp.
Cephalopoda
Sepiidae, Sepiolidae
Loligo spp.
Octopodidae
Loliginidee, Ommastrephidee
Mollusca
Chelonia mydas
Testudinata
Holothurioidea
Invertebrata
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Bokstavkode
CUT
MAS
RAG
RAX
MKX
FAL
RSK
GTF
SAW
SRX
SKX
MZZ
CRS
MUD
GER
CRA
SLV
SLN
LOS
NEA
GIT
TIP
PNI
PEN
KNS
JAQ
KNI
DCP
CRU
ABX
CSC
OYC
CEP
CTL
SQC
OCT
SQU
MOL
TUG
TTX
CUX
INV
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VEDLEGG 5
FORMAT VED FRAMLEGGELSE AV FANGSTDATA FOR OMRÅDER UTENFOR DET
NORDLIGE ATLANTERHAV
Magnetiske medier
Magnetbånd: Ni-spor; tetthet: 1 600 eller 6 250 bpi; EBCDEIC- eller ASCII-tegnkode, helst uten etikett.
Dersom de er utstyrt med etikett, bør det angis en filsluttkode.
Disketter: formatert i MS-DOS, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2
Mbyte disketter.
Registreringsformat
Byte nr.

Post

Merknader

Land (ISO-bokstavkode som
består av tre bokstaver)

f.eks. FRA = Frankrike

5-6

År

f.eks. 93 = 1993

7-8

Hovedfangstområde

34 = det østlige sentrale Atlanterhav

9 - 15

Avsnitt

3.3 = avsnitt 3.3

16 - 18

Art

Bokstavkode som består av tre bokstaver

19 - 26

Fangst

Tonn

1-4

Merknader:
a)

Feltet for fangst (byte 19 - 26) skal høyrestilles og innledes med blanke tegn. Alle andre felter skal
venstrestilles og etterfølges av blanke tegn.

b)

Fangstene skal angis i rundvektekvivalent ved ilandføringene avrundet til nærmeste tonn.

c)

Mengder (byte 19 - 26) på mindre enn en halv enhet bør registreres som «-1».

d)

Ukjente mengder (byte 19 - 26) bør registreres som «-2».
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 788/96

00

av 22. april 1996
om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om
akvakulturproduksjon(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1 ) og
ut fra følgende betraktninger:
Akvakultur er en sektor innen fiskerinæringen som er i hurtig
utvikling, og som kan supplere de begrensede forsyningene fra
tradisjonelle fiskerier.
Akvakulturproduksjonen må overvåkes og om nødvendig
kontrolleres for å sikre tilfredsstillende markedsforhold.
Akvakultursektorens virkning på regionutvikling og miljø
medfører et stadig større behov for statistikk for å overvåke
utviklingen i sektoren.
Gjennomføringen av Fellesskapets strukturpolitikk på fiskeriområdet krever også statistikk over produksjonen i akvakultursektoren.
Målene for de foreslåtte tiltakene kan nås bare innen rammen av
en fellesskapsrettsakt som gjør det mulig for Kommisjonen å
samordne den nødvendige harmoniseringen av statistiske
opplysninger på fellesskapsplan, mens det først og fremst er
medlemsstatenes ansvar å samle inn statistiske opplysninger om
akvakulturproduksjonen og stille til rådighet den infrastruktur
som er nødvendig for å bearbeide slik statistikk og overvåke dens
pålitelighet.
Den særlige metoden for utarbeiding av relevant fellesskapsstatistikk over akvakulturproduksjonen som er utviklet ved hjelp
av eksisterende nasjonal statistikk utarbeidet for å oppfylle
aktuelle nasjonale og internasjonale forpliktelser, forutsetter et
svært nært samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 108 av 1.5.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Uttalelse avgitt 27. mars 1996 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(2)

EFT nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.

(3)

EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.

innen rammen av Den faste komité for landbruksstatistikk nedsatt
ved beslutning 72/279/EØF(2 ) VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Alminnelige bestemmelser
Hver medlemsstat skal hvert år innberette til Kommisjonen
statistiske opplysninger om akvakulturproduksjonen i alle
vanntyper i medlemsstaten.
Artikkel 2
Innberetning av opplysninger
Medlemsstatene skal innberette opplysningene nevnt i artikkel
1 i den form som er angitt i vedlegg I, innen ni måneder etter
utløpet av det kalenderåret opplysningene vedrører. Dette gjelder
også opplysninger medlemsstatene har erklært som fortrolige i
henhold til nasjonal lovgivning eller praksis som gjelder fortrolig
behandling av statistiske opplysninger, jf. rådsforordning
(Euratom, EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av
fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor(3 ).
Opplysningene kan innberettes på datamedium eller på annen
måte enn som angitt i vedlegg I, idet formatet avtales mellom
medlemsstaten og Kommisjonen [De europeiske fellesskaps
statistikkontor (Eurostat)].
Med forbehold for de tiltak som er nødvendige for å sikre fortrolig
behandling av statistiske opplysninger, skal Kommisjonen
(Eurostat) stille opplysningene innberettet i samsvar med denne
forordning til rådighet for medlemsstatene.
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Artikkel 3
Definisjoner
Definisjonene som skal brukes ved innberetning av opplysninger,
er oppført i vedlegg II. Dersom nasjonal praksis eller nasjonale
administrative rutiner ikke tillater streng anvendelse av disse
definisjonene, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen
(Eurostat) om de definisjoner som er brukt.

Nr.42/243

3. Unntak etter nr. 2 kan gjelde i høyst tre år, men de kan
forlenges med ytterligere perioder på tre år. Ved anmodning om
forlengelse skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om
resultatene av en stikkprøveundersøkelse som viser hvilke
problemer som er oppstått ved anvendelsen av denne forordning.
Anmodningen blir deretter behandlet etter framgangsmåten i
artikkel 7.
Artikkel 6

Artikkel 4

Komité

Innsamling av opplysninger

De nærmere regler for gjennomføringen av denne forordning,
herunder endringer i formatet for overføring av opplysningene
oppført i vedlegg I, definisjonene oppført i vedlegg II og listen
over arter oppført i vedlegg III, skal fastsettes av Kommisjonen
etter samråd med Den faste komité for landbruksstatistikk i
samsvar med framgangsmåten i artikkel 7.

Medlemsstaten kan bruke stikkprøveundersøkelser eller andre
relevante kilder for å framskaffe opplysninger om
hovedelementene i akvakulturproduksjonen, mens de øvrige
elementer kan anslås skjønnsmessig.

Artikkel 7

En medlemsstat som har en årlig produksjon på under 1 000
tonn, kan innberette anslag over den samlede produksjonen.

Framgangsmåte
Med hensyn til artene nevnt i vedlegg III skal medlemsstaten
angi disse særskilt. Produksjon av arter som hver for seg ikke
overstiger 1 000 tonn, og som ikke utgjør mer enn 10 % av vekten
av den samlede akvakulturproduksjonen, kan imidlertid fastsettes
skjønnsmessig og samlet.
Artikkel 5
Overgangsperiode og unntak
1. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til å oppfylle kravene
i denne forordning, kan Kommisjonen fastsette en
overgangsperiode på høyst tre år regnet fra denne forordnings
ikrafttredelsesdato; ved utløpet av denne perioden skal
forordningen være fullstendig gjennomført.
I løpet av overgangsperioden kan det gjøres midlertidige unntak
som fritar en medlemsstat fra å anvende denne forordning.
Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene om de nærmere
enkeltheter i forbindelse med slike unntak.
2. Dersom det forhold at en bestemt sektor innen akvakulturnæringen er tatt med, for de nasjonale myndigheter skulle føre til
vanskeligheter som ikke står i forhold til sektorens betydning i
den berørte medlemsstat, kan det etter framgangsmåten i artikkel 7
gjøres unntak som gir medlemsstaten tillatelse til å utelate
opplysninger om vedkommende sektor fra de nasjonale
opplysningene som innberettes.

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal lederen forelegge saken for Den faste komité for
landbruksstatistikk, heretter kalt «komiteen», enten på eget
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant.
2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.
3. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem.
I dette tilfellet
—

skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i to måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt,

—

kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første strekpunkt.
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Artikkel 8
Sluttbestemmelser
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

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

Utferdiget i Brussel, 22. april 1996.
For Rådet
W. LUCHETTI
Formann
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VEDLEGG I
Mengde fisk, skalldyr, bløtdyr og alger produsert ved akvakultur

(tonn
levende
vekt)
Sjøvann(3)
Arter(1)

Ferskvann(2)

Brakkvann(3)

Sjøvann(3)

I alt(2)

I alt(2)

Fisk
Skalldyr
Bløtdyr
Tang og tare(4)
(1)

Artene angis enkeltvis i samsvar med artikkel 4. Vedlegg III inneholder en veiledende liste over arter som kan produseres
innen rammen av akvakultur.

(2)

Obligatorisk innberetning av opplysninger.

(3)

Frivillig innberetning av opplysninger.

(4)

Våt vekt.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave

Nr. 42/246

VEDLEGG II
Definisjoner
I denne forordning menes med:
—

akvakultur, oppdrett av vannorganismer, herunder fisk, bløtdyr, skalldyr og vannplanter. Oppdrett
innebærer en form for inngrep i vekstprosessen med sikte på å øke produksjonen, f.eks. regelmessig
utsetting, fôring og beskyttelse mot rovdyr. Oppdrett innebærer også at bestanden som oppdrettes,
eies av enkeltpersoner eller foretak, eventuelt at den omfattes av et kontraktsmessig forhold. For
statistiske formål regnes vannorganismer høstet av en fysisk eller juridisk person som har eid dem
i oppvekstperioden, som akvakulturprodukter. Vannorganismer som med eller uten eventuell tillatelse
utnyttes av allmennheten som fellesressurser, er derimot å anse som fiskefangster,

—

ferskvann, vann fra elver, bekker, innsjøer, dammer, bassenger el.l., der vannet har et konstant,
ubetydelig saltinnhold,

—

annet vann, vann som har et ikke ubetydelig saltinnhold året rundt. Saltinnholdet kan være konstant
høyt (f.eks. sjøvann), eller det kan variere over tid (f.eks. på grunn av tidevann eller årstider),

—

sjøvann, vann der saltinnholdet er høyt og ikke varierer i betydelig grad,

—

brakkvann, vann der saltinnholdet er merkbart, men ikke på et konstant høyt nivå. Saltinnholdet
kan variere i betydelig grad avhengig av tilførselen av ferskvann eller sjøvann,

—

akvakulturproduksjon, produksjon beregnet på konsum som innebærer bruk av ekstensive eller
intensive kulturmetoder, herunder produksjon av vannplanter til industrielle formål. Yngel eller
produkter som fortsatt skal brukes i akvakultur, inngår ikke. Produksjonen skal angis i tonn levende
vekt for animalske produkter og i våt vekt for vannplanter.

8.10.1998
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VEDLEGG III
Akvakulturprodukter som det skal innberettes statistiske opplysninger om

Norsk navn

Engelsk navn

Vitenskapelig navn

Bokstavkode

Grass carp (White amur)
Common carp
Northern pike
Bighead carp
Silver carp
Freshwater fishes n.e.i.
Roaches
Tench
Tilapias n.e.i.
North African catfish
Black bullhead
Wels (Som) catfish
Sturgeons n.e.i.
European eel
Whitefishes n.e.i.
Coho (= Silver salmon)
Rainbow trout
Pacific salmons n.e.i.
Atlantic salmon
Trouts n.e.i.
Sea trout
Arctic char
Brook trout
Chars n.e.i.
Turbot
Common sole
Atlantic cod
Seabass
Porgies, seabreams n.e.i.
Gilthead seabream
Flathead grey mullet
Mullets n.e.i.
Greater amberjack
Northern bluefin tuna

Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio
Esox lucius
Hypophthalmichthyes nobilis
Hypophthalmichthys molitrix
Osteichthyes
Rutilus spp.
Tinca tinca
Oreochromis spp.
Clarius gariepinus
Ictalurus melas
Siluris glanis
Acipenseridae
Anguilla anguilla
Coregonus n.e.i.
Oncorhynchus kisutch
Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus spp.
Salmo salar
Salmo spp.
Salmo trutta
Salvelinus alpinus
Salvelinus fontinalis
Salvelinus spp.
Psetta maxima
Solea vulgaris
Gadus morhua
Dicentrarchus labrax
Sparidae
Sparus auratus
Mugil cephalus
Mugilidae
Seriola dumerili
Thunnus thynnus

FCG
FCP
FPI
BIC
SVC
FRF
FRX
FTE
TLP
CLZ
ITM
SOM
STU
ELE
WHF
COH
TRR
ORC
SAL
TRO
TRS
ACH
SVF
CHR
TUR
SOL
COD
BSS
SBX
SBG
MUF
MUL
AMB
BFT

Crayfishes
Giant river prawn
Kuruma prawn
Red swamp crawfish
Spinous spider crab

Astacus spp., Cambarus spp.
Macrobrachium rosenbergii
Penaeus japonicus
Procambarus clarkii
Maja squinado

AYS
PRF
KUP
RCW
SCR

FISK
Gresskarpe
Karpe
Gjedde

Andre ferskvannsfisker
Annen mort
Suter

Malle
Stør
Ål
Annen sik
Coho salmon
Regnbueørret
Annen stillehavslaks
Laks
Annen ørret
Sjøørret
Røye
Bekkerøye
Annen røye
Piggvar
Tunge
Torsk
Havabbor
Annen havkaruss
Gilthead seabream
Annen multe
Makrellstørje
SKALLDYR
Ferskvannskreps

Edderkoppkrabbe

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave

Nr. 42/248

Norsk navn

Langust
Strandreke

Engelsk navn

Vitenskapelig navn

8.10.1998

Bokstavkode

Palinurid spiny
lobsters n.e.i.
Common prawn
Giant tiger prawn
Signal crayfish

Palinurus spp.
Palaemon serratus
Penaeus monodon
Pacifastacus leninsculus

CRW
CPR
GIT
PCL

Pacific cupped oyster
Cupped oyster
European flat oyster
Blue mussel
Mediterranean mussel
Queen scallop
Common scallop
Common cockle
Grooved carpet shell
Japanese (Manilla) clam
Carpet shells n.e.i.
Venus clams
Common cuttlefish
Hard clam

Crassostrea gigas
Crassostrea spp.
Ostrea edulis
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Chlamys opercularis
Pecten maximus
Cardium edule
Ruditapes decussatus
Ruditapes philippinarum
Tapes spp.
Veneridae
Sepia officinalis
Mercenaria mercenaria

OYG
OYC
OYF
MUS
MSM
QSC
SCE
COC
CTG
CLJ
TPS
CLV
CTC
CLH

Wakame n.e.i.

Undaria spp.

UDS

BLØTDYR

Østers
Blåskjell
Harpeskjell
Kamskjell

ALGER

n.e.i. = not elsewhere indicated
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Nr.42/249

98/EØS/42/18

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 18/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter
-

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og
4.

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 98/97 av 12. desember 1997(1).

Avtalepartene skal særlig søke å styrke samarbeidet innenfor
rammen av Fellesskapets virksomhet i forbindelse med
følgende fellesskapsrettsakt:
-

Avtalens protokoll 31 bør endres for å bedre den gjensidige bistand
innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde i tilfelle
naturkatastrofer eller teknologiske katastrofer, og for å styrke
samarbeidet på området katastrofeberedskap -

491 Y 0727(01): Resolusjon 91/C 198/01 vedteken
av Rådet og representantane for regjeringane til
medlemsstatane samla i Rådet av 8. juli 1991 om betre
innbyrdes hjelp mellom medlemsstatane i tilfelle
naturkatastrofar eller teknologiske katastrofar (EFT
nr. C 198 av 27.7.1991, s. 1).

494 Y 1110(01): Resolusjon 94/C 313/01 vedteken av
Rådet og representantane for regjeringane til
medlemsstatane samla i Rådet av 31. oktober 1994
om styrking av fellesskapssamarbeidet om
katastrofevernebuing (EFT nr. C 313 av 10.11.1994,
s. 1).”

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 2
Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 artikkel 10 (katastrofeberedskap) skal
nytt nr. 3 og 4 lyde:
“3. Avtalepartene skal søke å styrke samarbeidet med sikte på
å bedre den gjensidige bistand innenfor Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde i tilfelle naturkatastrofer
eller teknologiske katastrofer, innenfor rammen av
Fellesskapets virksomhet i forbindelse med følgende
fellesskapsrettsakt:

Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L193, 9.7.1998, s. 55 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27,
9.7.1998, s. 107.
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98/EØS/42/19

nr. 19/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

Artikkel 1

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

I avtalens vedlegg XV nr. 1c (rådsforordning (EF) nr. 3094/95)
skal nytt strekpunkt lyde:
“-

397 R 2600: Rådsforordning (EF) nr. 2600/97 av
19. desember 1997 (EFT nr. L 351 av 23.12.1997, s. 18).”

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 2
Avtalens vedlegg XV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 85/97 av 12. november 1997(1).
Rådet for Den europeiske union har vedtatt forordning (EF) nr.
2600/97 av 19. desember 1997(2) om endring av forordning (EF)
nr. 3094/95(3) om støtte til skipsbyggingsindustrien, som omfatter
forpliktelsene etter OECD-avtalen om normale konkurransevilkår
i skipsbyggingsindustrien.
Tilpasning t) til avtalens vedlegg XV nr. 1b (rådsdirektiv
90/684/EØF) bør utgå som følge av at rådsforordning (EF) nr.
3094/95, endret ved rådsforordning (EF) nr. 1904/96(4), ble
innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr.
85/97 av 12. november 1997.

I avtalens vedlegg XV nr. 1b (rådsdirektiv 90/684/EØF) utgår
tilpasning t).
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Rådsforordning (EF) nr. 2600/97 av 19. desember 1997 om
endring av forordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til
skipsbyggingsindustrien skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso

(1)

EFT nr. L 160 av 4.6.1998, s. 44, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22 av
4.6.1998, s. 32.

(2)

EFT nr. L 351 av 23.12.1997, s. 18.

(3)

EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 1.

(4)

EFT nr. L 251 av 3.10.1996, s. 5.
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2600/97
av 19. desember 1997
om endring av forordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til
skipsbyggingsindustrien(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 92 nr. 3 bokstav c), artikkel 94
og 113,

Ettersom det framleis er uvisst når OCED-avtala tek til å gjelde,
noko som kan verte utsett til etter 31. desember 1997, må Rådet
gjere føremålstenlege tiltak inntil det eventuelt vert vedteke ei ny
ordning for støtte til skipsbyggingsindustrien.
Forordning (EF) nr. 3094/95 bør difor endrast -

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,
VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(1 ) og
Artikkel 1
ut frå desse synsmåtane:
Artikkel 10 tredje leddet i forordning (EF) nr. 3094/95 skal lyde:
Avtala om normale konkurransevilkår i den kommersielle
skipsbyggingsindustrien(2 ), som er komen i stand mellom Det
europeiske fellesskapet og visse tredjestatar innan ramma av
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD),
har enno ikkje teke til å gjelde.

«I påvente av nevnte avtales ikrafttredelse får de aktuelle
bestemmelser i direktiv 90/684/EØF anvendelse inntil avtalen
trer i kraft, men senest inntil 31. desember 1998.»
Artikkel 2

Difor har rådsforordning (EF) nr. 3094/95 av 22. desember 1995
om støtte til skipsbyggingsindustrien(3 ) enno ikkje teke til å
gjelde.

Denne forordninga tek til å gjelde den dagen ho vert kunngjord i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 3094/95 skal dei
aktuelle føresegnene i rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember
1990 om støtte til skipsbyggingsindustrien(4 ) framleis nyttast
mellombels inntil OECD-avtala tek til å gjelde, men seinast inntil
31. desember 1997.
Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. desember 1997.
For Rådet
F. BODEN
Formann

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 351 av 23.12.1997, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Fråsegn gjeven 17. desember 1997 (enno ikkje offentleggjord i TEF).

(2)

TEF nr. C 375 av 30.12.1994, s. 3.

(3)

TEF nr. L 332 av 31.12.1995, s. 1. Forordninga endra ved forordning
(EF) nr. 1904/96 (TEF nr. L 251 av 3.10.1996, s. 5).

(4)

TEF nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

8.10.1998

00
98/EØS/42/20

nr. 20/98
av 6. mars 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasninger:
a)

med ordet “Kommisjonen” skal forstås “det kompetente
overvåkningsorgan som definert i EØS-avtalens artikkel 62”,

ut fra følgende betraktninger:

b)

med ordene “forenlig med det felles marked” skal forstås
“forenlig med EØS-avtalens virkemåte”,

Avtalens vedlegg XV er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 85/97 av 12. november 1997(1).

c)

i artikkel 2 skal følgende tilføyes: “eller, for en EFTA-stat,
kapittel 14 i saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet, vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan
15. mai 1996(4)(5)”,

d)

i artikkel 3 skal følgende tilføyes: “eller, for en EFTA-stat,
kapittel 15 i saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet, vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan
19. januar 1994(6), i samsvar med kriteriene for anvendelse
av reglene på jern- og stålindustrien i EF og tilsvarende
industri i EFTA-statene angitt i vedlegget til dette vedtak”,

e)

i vedlegget til vedtaket skal med ordene “Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte” forstås “saksbehandlingsregler
og materielle regler på statsstøtteområdet, vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan 19. januar 1994”,

f)

artikkel 4 nr. 1 første punktum skal lyde: “Støtte som har
til formål å dekke ytelser til arbeidstakere i jern- og stålforetak
i EF, og tilsvarende foretak i EFTA-statene, som er oppsagt
eller som førtidspensjoneres, kan anses som forenlig med
det felles marked forutsatt at”,

g)

i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) skal følgende tilføyes: “eller, for

(4)

Bestemmelsene i avsnitt 14.5.3 nr. 3) og 4) i saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet, som gjelder forskningsprosjekter som er i samsvar med målene for et bestemt prosjekt eller
program som omfattes av Det europeiske fellesskaps løpende
rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, får også
anvendelse på støtte til et forskningsprosjekt som inngår i et prosjekt
eller program for forskning og teknologisk utvikling på EKSF-området.

(5)

EFT nr. L 245 av 26.9.1996, s. 20, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 43
av 26.9.1996, s. 1.

(6)

EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av
3.9.1994, s. 1.

Kommisjonen har vedtatt kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF
av 18. desember 1996 om fellesskapsregler for statsstøtte til
jern- og stålindustrien(2). Vedtaket erstatter kommisjonsvedtak
nr. 3855/91/EKSF om fellesskapsregler for støtte til jern- og
stålindustrien(3), som utløp 31. desember 1996.
Kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF ble innlemmet i EØSavtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994.
Kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF av 18. desember 1996 skal
innlemmes i EØS-avtalen BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
Avtalens vedlegg XV nr. 1a (kommisjonsvedtak nr. 3855/91/
EKSF) erstattes med følgende:
“1a. 396 S 2496: Kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF av
18. desember 1996 om fellesskapsregler for statsstøtte til
jern- og stålindustrien (EFT nr. L 338 av 28.12.1996,
s. 42).

(1)

EFT nr. L160, 4.6.1998, s. 44 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22,
4.6.1998, s. 32.

(2)

EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 42.

(3)

EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57.
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en EFTA-stat, at støtten knyttet til ytelsene ikke overstiger
det som kan gis til et jern- og stålforetak i EF i en tilsvarende
situasjon”,
h)

i)

i artikkel 6 nr. 1 skal med ordene “på grunnlag av EFtraktatens bestemmelser” forstås “på grunnlag av EFtraktaten eller avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol”,
i artikkel 6 nr. 4 og 5 skal med ordene “traktatens artikkel
88” forstås “EKSF-traktatens artikkel 88 og den tilsvarende
framgangsmåte fastsatt i avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol”.”

Nr.42/253

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØSkomiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 2
Teksten til kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998.
For EØS-komiteen
Formann
F. Barbaso
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KOMMISJONSVEDTAK nr. 2496/96/EKSF

00

av 18. desember 1996
om fellesskapsregler for statsstøtte til jern- og stålindustrien
(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
kull- og stålfellesskap, særlig artikkel 95 første og annet ledd,

Fellesskapet står derfor overfor en situasjon som ikke er
uttrykkelig forutsett i EKSF-traktaten, men som likevel krever
handling. Under disse forhold må traktatens artikkel 95 første
ledd anvendes slik at Fellesskapet kan gjennomføre målsettingene
fastsatt i traktatens artikkel 2, 3 og 4.
II

med enstemmig tilslutning fra Rådet og etter å ha rådspurt Den
rådgivende komité og

For å dekke tidsrommet som gjenstår til traktaten utløper, bør
dette vedtak få anvendelse fram til 22. juli 2002.

ut fra følgende betraktninger:
I
I henhold til traktatens artikkel 4 bokstav c), er det forbudt for
medlemsstatene å gi støtte til jern- og stålindustrien, uansett i
hvilken form og uansett om den er generell eller spesifikk.
Reglene for å gi støtte til stålindustrien i visse tilfeller, som for
tiden er fastsatt i kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF( 1 ),
omfatter støtte, uansett om den er generell eller spesifikk, som
finansieres av medlemsstatene i en hvilken som helst form.
Reglene hadde først og fremst til formål å sikre at jern- og
stålindustrien ikke ble fratatt støtte til forskning og utvikling og
til miljøvern. Reglene gir dessuten tillatelse til sosial støtte som
kan fremme delvis avvikling av anlegg eller finansiere endelig
opphør av all EKSF-virksomhet i de minst konkurransedyktige
foretak. Det gjaldt et unntak for regional investeringsstøtte i
enkelte medlemsstater, som nå er begrenset til Hellas. All annen
støtte er forbudt.
Den strenge ordning som dermed ble fastsatt, har gjort det mulig
å sikre like konkurransevilkår i denne sektor i de senere år. Den er
i samsvar med målsettingen for gjennomføringen av det indre
marked. Den bør derfor videreføres, men med enkelte tekniske
tilpasninger.
Vedtak nr. 3855/91/EKSF opphører å gjelde 31. desember 1996.

(*)

(1)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57.

For å sikre at jern- og stålindustrien og andre sektorer får lik
adgang til støtte til forskning og utvikling og til miljøvern, bør det
vurderes om planlagt støtte er forenlig med det felles marked, i
lys av Fellesskapets gjeldende rammebestemmelser om
statsstøtte til forskning og utvikling( 2 ) og Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte til miljøvern(3 ). Sammenholdt med
bestemmelsene i vedtak nr. 3855/91/EKSF fastsetter sistnevnte
retningslinjer en reduksjon av omfanget av maksimumsstøtte
beregnet på å lette tilpasning til nye bindende standarder og
tillater et høyere støttenivå for investeringer som fører til et
miljøvernnivå som betydelig overstiger minstestandardene. Videre
fastsetter de visse begrensede muligheter til å tillate driftsstøtte,
særlig mulighet til fritak for miljøavgifter i tilfeller der dette er
nødvendig for å hindre at foretak som er pålagt slike avgifter,
settes i en ugunstig stilling sammenlignet med konkurrentene i
land som ikke har truffet slike tiltak.
Dersom et foretak innstiller all EKSF-virksomhet, kan det
utbetales støtte til avvikling uten begrensning på grunn av arten
av foretakets jern- og stålproduksjon. Da reglene for støtte til
avvikling i vedtak nr. 3855/91/EKSF var begrenset til tilfeller der
selskapet som avviklet sine jern- og stålanlegg, ikke inngikk i en
gruppe med andre EKSF-foretak, var disse bestemmelsenes
praktiske betydning ganske begrenset. For å fremme ytterligere
kapasitetsreduksjoner i jern- og stålsektoren bør dette vedtak
derfor også tillate støtte til avvikling av foretak som tilhører en
gruppe med andre jern- og stålforetak, forutsatt at det foretak
som mottar støtte, faktisk er selvstendig, og at gruppen ikke
øker sin gjenværende kapasitet i løpet av en femårsperiode.

(2)

EFT nr. C 45 av 17.2.1996, s. 5.

(3)

EFT nr. C 72 av 10.3.1994, s. 3.
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For å hindre forskjellsbehandling som skyldes at statsstøtte kan
ha mange forskjellige former, må overføringer av statsmidler til
offentlige eller private jern- og stålforetak i form av erverv av
eierandeler, kapitalinnskudd eller lignende tiltak være underlagt
de samme framgangsmåter som gjelder for støtte, slik at
Kommisjonen kan avgjøre om slike transaksjoner har et element
av støtte. Dette vil være tilfellet når kapitaloverføringen ikke er
en reell tilførsel av risikokapital i samsvar med vanlig
investeringspraksis i en markedsøkonomi. Kommisjonen skal
eventuelt vurdere om slike elementer av støtte er forenlige med
traktaten i henhold til kriteriene i dette vedtak. Det skal for dette
formål gis melding til Kommisjonen om alle slike
kapitaloverføringer til jern- og stålforetak fra medlemsstatene, og
de kan ikke iverksettes dersom Kommisjonen før utløpet av den
utsettende fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 6 fastslår at de har
elementer av støtte, og innleder framgangsmåten fastsatt i artikkel
6 nr. 5.
Dette vedtak bør få anvendelse i samsvar med Fellesskapets
internasjonale forpliktelser med hensyn til statsstøtte til jern- og
stålindustrien.

Nr.42/255

Artikkel 2
Støtte til forskning og utvikling
Støtte som har til formål å dekke jern- og stålforetaks kostnader
i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter, kan anses
som forenlig med det felles marked dersom den er i samsvar med
reglene fastsatt i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte
til forskning og utvikling, offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 45 av 17. februar 1996(1 ).
Artikkel 3
Støtte til miljøvern
Støtte til miljøvern kan anses som forenlig med det felles marked
dersom den er i samsvar med reglene fastsatt i Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte til miljøvern, offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 72 av 10. mars 1994, i
samsvar med kriteriene for anvendelse på EKSFs jern- og
stålindustri angitt i vedlegget til dette vedtak.

For å bedre innsynet med hensyn til støtte bør Kommisjonen
hvert år utarbeide en rapport om anvendelsen av dette vedtak-

Artikkel 4
Støtte til avvikling

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1

1. Støtte som har til formål å dekke ytelser til arbeidstakere
som er oppsagt eller som førtidspensjoneres, kan anses som
forenlig med det felles marked forutsatt at

Prinsipper
a)

ytelsene faktisk skyldes hel eller delvis avvikling av jernog stålforetak som har vært i løpende drift inntil det
tidspunkt støtten ble meldt, og det ikke allerede er tatt
hensyn til avviklingen i forbindelse med anvendelsen av
kommisjonsvedtak nr. 257/80/EKSF( 2 ), nr. 2320/81/
EKSF(3 ), nr. 3484/85/EKSF(4 ), nr. 218/89/EKSF(5 ), nr.
322/89/EKSF( 6 ), nr. 3855/91/EKSF( 7 ), nr. 94/257/
EKSF(8 ), nr. 94/258/EKSF(9 ), nr. 94/259/EKSF(10 ), nr.
94/260/EKSF( 11 ), nr. 94/261/EKSF( 12 ), nr. 94/1075/
EKSF( 13 ), nr. 96/315/EKSF(14 ) om støtte til jern- og
stålindustrien eller tiltredelsesakten for Spania og Portugal,

(1)

Bestemmelsene i punkt 5.10.3 i rammebestemmelsene, som gjelder
forskningsprosjekter som er i samsvar med målene for et konkret
prosjekt eller program som er utarbeidet som en del av Fellesskapets
løpende rammeprogram for forskning og utvikling, gjelder også for
støtte til forskningsprosjekter som utføres som en del av et EKSFprosjekt eller -program for forskning og teknologisk utvikling på jernog stålområdet.

(2)

EFT nr. L 29 av 6.2.1980, s. 5.

(3)

EFT nr. L 228 av 13.8.1981, s. 17.

(4)

EFT nr. L 86 av 31.3.1989, s. 76.

(5)

EFT nr. L 340 av 18.12.1985, s. 1.

(6)

EFT nr. L 38 av 10.2.1989, s. 8.

(7)

EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57.

(8)

EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 52.

(9)

EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 58.

(10)

EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 64.

(11)

EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 71.

(12)

EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 77.

(13)

EFT nr. L 386 av 31.12.1994, s. 18.

(14)

EFT nr. L 121 av 21.5.1996, s. 16.

1. Støtte til jern- og stålindustrien finansiert av en medlemsstat,
av lokale administrative enheter eller gjennom statsmidler, uansett
form og uansett om den er generell eller spesifikk, kan anses som
fellesskapsstøtte og dermed som forenlig med det felles markeds
virkemåte bare dersom den oppfyller bestemmelsene i artikkel
2-5.
2. Støttebegrepet omfatter også elementer av støtte i
statsmidler som overføres fra medlemsstatene, lokale administrative enheter eller andre organer til jern- og stålforetak i form av
erverv av eierandeler, kapitalinnskudd eller lignende tiltak (f. eks.
obligasjonslån som kan konverteres i aksjer, eller lån som ikke gis
på markedsvilkår eller med et utbytte eller en tilbakebetaling som
i det minste delvis er avhengig av foretakets økonomiske resultat,
herunder lånegarantier og overdragelse av fast eiendom) som ikke
kan anses som en reell tilførsel av risikokapital etter vanlig
investeringspraksis i en markedsøkonomi.
3. Støtte i henhold til dette vedtak kan ytes bare etter at
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 er fulgt, og skal ikke utbetales
etter 22. juli 2002.
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b)

ytelsene ikke overstiger de beløp som vanligvis er blitt
utbetalt etter de regler som gjaldt i medlemsstatene 1. januar
1996, og

c)

støtten ikke overstiger 50 % av den del av ytelsene som
ikke dekkes direkte av medlemsstaten og/eller av
Fellesskapet i henhold til EKSF-traktatens artikkel 56 nr. 1
bokstav c) eller nr. 2 bokstav b), etter nærmere regler fastsatt
i de bilaterale konvensjonene, men som dekkes av det aktuelle
foretaket.

3. Støtte til jern- og stålforetak som oppfyller vilkårene i nr.00
2
første ledd bokstav a), b), c), e) og f), men som direkte eller
indirekte kontrolleres av eller selv direkte eller indirekte
kontrollerer et foretak som selv er et jern- og stålforetak, kan
anses som forenlig med det felles marked, forutsatt at
a)

foretaket som skal avvikles, faktisk og juridisk er atskilt fra
gruppestrukturen minst seks måneder før utbetaling av
støtten,

b)

en revisor godkjent av Kommisjonen på uavhengig grunnlag
har bekreftet at regnskapet for det foretak som skal stenges,
er en pålitelig og nøyaktig oversikt over aktiva og passiva
for det aktuelle foretak,

c)

det har vært en reell og kontrollerbar reduksjon av
produksjonskapasiteten, som med tiden vil gi industrien
som helhet en merkbar fordel i form av en reduksjon av
produksjonskapasiteten for de jern- og stålprodukter som
hører inn under EKSF-traktaten og berøres av avviklingen,
i løpet av en periode på fem år etter datoen for den støttede
avviklingen, eller dersom dette skjer senere, etter datoen
for den siste utbetaling av støtte som er godkjent etter
denne artikkel, og medfører en betydelig generell bedring av
forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet, og

d)

den aktuelle delvise avviklingen ikke allerede er tatt i
betraktning i forbindelse med anvendelsen av Kommisjonens
vedtak av 19. oktober 1994(2 ).

2. Støtte til foretak som avvikler sin produksjon av EKSFjern og -stål for godt, kan anses som forenlig med det felles
marked, forutsatt at foretakene
a)

oppnådde sin rettsevne før 1. januar 1996,

b)

regelmessig har produsert produkter av EKSF-jern og -stål
inntil den dato den aktuelle støtten ble meldt i samsvar med
artikkel 6,

c)

ikke har endret sin produksjons- og anleggsstruktur siden
1. januar 1996,

d)

ikke direkte eller indirekte er kontrollert i henhold til Den
høye myndighets vedtak 24/54(1 ) av et foretak som selv er
et jern- og stålforetak, eller som kontrollerer andre jern- og
stålforetak, og forutsatt at de selv ikke, direkte eller
indirekte, kontrollerer et slikt foretak,

e)

f)

stenger og ødelegger anleggene som ble brukt til produksjon
av EKSF-jern og -stål, innen seks måneder etter at
produksjonen er opphørt, eller innen seks måneder etter at
Kommisjonen har godkjent støtten, avhengig av hva som
inntreffer sist, og
det ikke allerede er tatt hensyn til avviklingen av anleggene
i forbindelse med anvendelsen av vedtakene nevnt i nr. 1
bokstav a) eller av tiltredelsesakten for Spania og Portugal,
eller i forbindelse med en positiv uttalelse i henhold til
EKSF-traktatens artikkel 54.

Støttebeløpet må ikke overstige den høyeste av følgende to
verdier, som skal fastsettes i en uavhengig ekspertrapport:
a)

nåverdien av de aktuelle anleggs bidrag til faste kostnader
over en periode på tre år, med fradrag for enhver fordel som
det støttemottakende foretaket ellers får av avviklingen,
eller
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Støttebeløpet må ikke overstige gjennomsnittet av følgende to
verdier, som skal fastsettes i en uavhengig ekspertrapport:
a)

nåverdien av de aktuelle anleggs bidrag til faste kostnader
over en periode på tre år, med fradrag for enhver fordel som
det støttemottakende foretaket ellers får av avviklingen, og

b)

bokføringsrestverdien for de anlegg som avvikles, uten at
det tas hensyn til den andel av oppskrivinger foretatt etter
1. januar 1996 som overstiger den nasjonale inflasjonstakt.

4. All støtte som godkjennes i samsvar med nr. 2 og 3, skal
granskes av en uavhengig revisor godkjent av Kommisjonen for å
sikre at de grenser som er fastsatt i nr. 2 annet ledd og nr. 3 annet
ledd, ikke overskrides, og at eventuell overskytende støtte blir
tilbakebetalt.
Artikkel 5
Særlige bestemmelser

b)

(1)

bokføringsrestverdien for de anlegg som avvikles, uten at
det tas hensyn til den andel av oppskrivinger foretatt etter
1. januar 1996 som overstiger den nasjonale inflasjonstakt.

EKSFT nr. 9 av 11.5.1954, s. 345/54.

Støtte som gis til jern- og stålforetak til investering i henhold til
generelle regionstøtteordninger, kan anses som forenlig med det
felles marked inntil 31. desember 2000, forutsatt at det
støttemottakende foretaket er etablert i Hellas, at den samlede
støtten ikke overstiger 50 millioner ECU, og at de investeringer
det ytes støtte til, ikke medfører økt produksjonskapasitet.

(2)

EFT nr. C 390 av 31.12.1994, s. 20.
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Artikkel 6
Framgangsmåte
1. Kommisjonen skal underrettes i tide til å kunne uttale seg
om planer om å innføre eller endre støtte nevnt i artikkel 2-5. Den
skal på samme måte underrettes om planer om å yte støtte til
jern- og stålindustrien i henhold til støtteordninger den allerede
har uttalt seg om på grunnlag av EF-traktatens bestemmelser.
Melding om planlagt støtte i henhold til artikkel 4, der
medlemsstaten som yter støtten, ikke er den samme som den stat
på hvis territorium avviklingen skal foretas, skal oversendes
Kommisjonen av begge medlemsstater i fellesskap.
Meldinger om planlagt støtte må være Kommisjonen i hende
innen 31. desember 2001.
2. Kommisjonen skal underrettes i tide, og senest 31. desember
2001, til å kunne uttale seg om planer om overføring av offentlige
midler i form av erverv av andeler, kapitalinnskudd, lånegarantier,
skadeserstatning eller lignende finansiering fra medlemsstatene,
lokale administrative enheter eller andre organer til jern- og
stålforetak.
Kommisjonen skal avgjøre om slike finansielle transaksjoner har
elementer av støtte i henhold til artikkel 1 nr. 2, og skal eventuelt
undersøke om de er forenlige med det felles marked etter
bestemmelsene i artikkel 2-5.
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framgangsmåter og lovbestemmelser, med tillegg av rente som
beregnes på grunnlag av rentesatsen benyttet som
referanserentesats ved vurdering av regionstøtteordninger, og som
løper fra utbetalingsdatoen. Traktatens artikkel 88 får fortsatt
anvendelse dersom en medlemsstat unnlater å etterkomme et
slikt vedtak.
5. Dersom Kommisjonen anser at en bestemt finansiell ordning
kan utgjøre statsstøtte i henhold til artikkel 1, eller er i tvil om en
bestemt støtte er forenlig med bestemmelsene i dette vedtak, skal
den underrette den berørte medlemsstaten og anmode de berørte
parter og de øvrige medlemsstater om å uttale seg. Dersom
Kommisjonen etter å ha mottatt uttalelsene og etter å ha gitt den
berørte medlemsstat anledning til å svare konstaterer at det
aktuelle tiltaket er støtte som er uforenlig med bestemmelsene i
dette vedtak, skal den gjøre vedtak senest tre måneder etter at
den har mottatt de opplysningene som er nødvendige for å vurdere
den planlagte støtten. Traktatens artikkel 88 får anvendelse
dersom en medlemsstat unnlater å etterkomme et slikt vedtak.
6. Dersom Kommisjonen innen to måneder etter at den har
mottatt melding om planlagt støtte, ikke har iverksatt
framgangsmåten fastsatt i nr. 5 eller ikke har gjort sitt standpunkt
kjent på annen måte, kan de planlagte tiltakene iverksettes,
forutsatt at medlemsstaten på forhånd underretter Kommisjonen
om at den vil gjøre det. Dersom Kommisjonen innhenter uttalelse
fra medlemsstatene i henhold til nr. 3, skal fristen forlenges til tre
måneder.
Artikkel 7

3. Kommisjonen skal innhente uttalelse fra medlemsstatene
om planer om støtte til avvikling og om andre planer om støtte av
betydning den har fått melding om, før den tar stilling til planene.
Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om de beslutninger
den treffer når det gjelder planlagt støtte, med angivelse av støttens
art og omfang.
4. De planlagte tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 kan iverksettes bare
med Kommisjonens samtykke og på de vilkår den har fastsatt.
Etter å ha gitt den berørte medlemsstat mulighet til å uttale seg
kan Kommisjonen etter traktatens artikkel 88 første ledd gjøre et
vedtak som pålegger medlemsstaten å innstille utbetalingen av
eventuelle økonomiske midler inntil Kommisjonen har gitt sitt
samtykke. Traktatens artikkel 88 får fortsatt anvendelse dersom
en medlemsstat unnlater å etterkomme et slikt vedtak.
Etter å ha gitt den berørte medlemsstat mulighet til å uttale seg
kan Kommisjonen etter traktatens artikkel 88 første ledd gjøre et
vedtak som pålegger medlemsstaten å inndrive midlertidig
eventuelle økonomiske midler utbetalt i strid med første ledd i
dette nummer og traktatens artikkel 4 bokstav c). Tilbakebetaling
skal skje i samsvar med den berørte medlemsstatens

Rapporter fra medlemsstatene
Medlemsstatene skal to ganger i året sende Kommisjonen
rapporter om den støtte som er utbetalt i løpet av de seks
foregående måneder, om bruken av den og om resultatene oppnådd
i samme tidsrom. Rapportene skal inneholde opplysninger om
alle finansielle tiltak truffet av medlemsstatene eller av lokale
administrative enheter overfor offentlige jern- og stålforetak.
Rapportene skal framlegges innen to måneder etter utløpet av
hvert halvår.
Artikkel 8
Rapporter fra Kommisjonen
Kommisjonen skal utarbeide årlige rapporter om anvendelsen av
dette vedtak til bruk for Rådet og til underretning av
Europaparlamentet og Den rådgivende komité.
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Artikkel 9
Gyldighetstid
Dette vedtak trer i kraft 1. januar 1997.
Det får anvendelse inntil 22. juli 2002.

Dette vedtak er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 1996.
For Kommisjonen
Karel VAN MIERT
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
KRITERIER FOR ANVENDELSE AV FELLESSKAPETS RETNINGSLINJER FOR
STATSSTØTTE TIL MILJØVERN FOR JERN- OG STÅLINDUSTRIEN
Ved alle tilfeller av statsstøtte til miljøvern vil Kommisjonen om nødvendig pålegge strenge vilkår og
garantier for å unngå at det gis generell investeringsstøtte til nye anlegg eller nytt utstyr skjult som
miljøvern. Kommisjonen vil bruke uavhengige sakkyndige når den undersøker slike tilfeller, og
medlemsstatene vil bli rådspurt.
Støtte til foretakene for å lette tilpasning av eksisterende anlegg til nye obligatoriske standarder
a)

Ved fortolkning av avsnitt 3 nr. 2 bokstav A) i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til miljøvern,
om investeringsstøtte, vil Kommisjonen tillate økt støtteomfang bare for små og mellomstore
bedrifter.

b)

Foretak som i stedet for å tilpasse eksisterende anlegg eller utstyr som er mer enn to år gammelt,
velger å skifte ut slike anlegg eller slikt utstyr med nye anlegg som oppfyller de nye standardene,
skal oppfylle følgende vilkår:
i)

Kostnadene ved å tilpasse eksisterende anlegg eller utstyr (dvs. forutsetningen for å kunne
motta støtte) må vurderes ikke bare av investoren, men også eventuelt av uavhengige sakkyndige.

ii)

Kommisjonen vil analysere den økonomiske og miljømessige bakgrunnen for en beslutning om
å skifte ut eksisterende anlegg eller utstyr. I prinsippet vil det ikke kunne gis støtte i forbindelse
med en beslutning om en ny investering som ville ha vært nødvendig i alle tilfeller av økonomiske
grunner eller på grunn av det eksisterende anleggets eller utstyrets alder. Det eksisterende
anlegget må ha en betydelig gjenværende levetid (minst 25 %) for at det skal kunne gis støtte
til den nye investeringen.

Støtte for å oppmuntre foretakene til å gi et betydelig bidrag til bedre miljøvern
a)

Når det gjelder foretak som beslutter å følge standarder som er strengere enn de bindende standardene,
må investoren i tillegg til å oppfylle kriteriene i bokstav b) ii) ovenfor også påvise at det ble truffet
en klar beslutning om å velge strengere standarder som krevde ytterligere investeringer, dvs. at det
fantes en mindre kostbar løsning som ville ha oppfylt de nye miljøstandardene. I alle tilfeller vil det
økte støttebeløpet gjelde bare for den miljøvernforbedringen som oppnås. Enhver fordel i form av
lavere produksjonskostnader som følge av disse betydelig høyere miljøvernnivåene vil bli trukket
fra.

b)

Når det gjelder foretak som i betydelig grad bidrar til bedre miljøvern, må kriteriene i bokstav b) ii)
ovenfor oppfylles, og i tillegg vil enhver fordel med hensyn til lavere produksjonskostnader som
følge av disse betydelig høyere miljøvernnivåene bli trukket fra.

c)

Ved siden av ovennevnte kriterier vil investeringer som foretas utelukkende med henblikk på
miljøvern, bli gransket for å avgjøre om de oppfyller kriteriene fastsatt i Fellesskapets retningslinjer
for statsstøtte til miljøvern(1 ).

(1)

EFT nr. C 72 av 10.3.1994, s. 3.
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