
(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s. 5, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 

av 19.10.2000, s. 5.

(2) EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30.

(3) EFT L 74 av 20.3.1992, s. 43.

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:

1) Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 29/1999 av 26. mars 1999(1).

2) Rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 1990 om transitt
av elektrisk kraft gjennom hovednett(2) er innlemmet i
avtalens vedlegg IV.

3) De foretak og nett som omfattes av rådsdirektiv
90/547/EØF, er oppført i direktivets vedlegg. De foretak
og nett som er relevante for gjennomføringen av
direktivet med hensyn til EFTA-statene, er oppført i
tillegg 1 til avtalens vedlegg IV.

4) I henhold til avtalens vedlegg IV nr. 8 tilpasning a) iii)
kan hvert av de berørte foretak med hensyn til handel
mellom Fellesskapet og en EFTA-stat anmode om at
vilkårene for transitt gjøres til gjenstand for en meklings-
prosedyre som skal fastsettes av EØS-komiteen.

5) EF-kommisjonen har ved beslutning 92/167/EØF av 4.
mars 1992 om nedsettelse av en ekspertkomité for transitt
av elektrisk kraft mellom hovednett(3) besluttet at denne
komiteen også skal opptre som meklingsorgan i Felles-
skapet som nevnt i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 90/547/EØF.

6) Med hensyn til handel mellom Fellesskapet og en EFTA-
stat må det nedsettes et meklingsutvalg som skal
behandle anmodninger om mekling fra berørte foretak.

7) Meklingsprosedyren som får anvendelse etter vedlegg IV
nr. 8 tilpasning a) iii) bør innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IV nr. 8 (rådsdirektiv 90/547/EØF)
tilpasning a) iii) endres ordene «en forliksprosedyre som skal
fastsettes av EØS-komiteen» til:

«meklingsprosedyren fastsatt i tillegg 4.»

Artikkel 2

Avtalens vedlegg IV endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 167/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

2001/EØS/11/14

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann



(1) Kommisjonsbeslutning 92/167/EØF av 4. mars 1992 (EFT L 74 av 20.3.1992, s. 43).

VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 167/1999

I avtalens vedlegg IV skal nytt tillegg 4 lyde:

«Tillegg 4

Med hensyn til handel med elektrisk kraft mellom en EFTA-stat og Fellesskapet skal vilkårene for transitt
når et berørt foretak anmoder om det gjøres til gjenstand for meklingsprosedyren fastsatt nedenfor.

Artikkel 1

Et meklingsutvalg, heretter kalt «utvalget», nedsettes ad hoc på initiativ av EF-kommisjonen eller EFTAs
overvåkningsorgan.

Artikkel 2

Oppgaver

Utvalget skal ha til oppgave å framsette meklingsforslag på anmodning fra forhandlingspartene i tilfeller
av særlige forespørsler om transitt. 

Artikkel 3

Sammensetning

Utvalget skal bestå av åtte medlemmer, derav:

– tre representanter for høyspenningsnett som ikke er involvert i forhandlingene knyttet til den særlige
forespørselen om transitt som det er anmodet om mekling for. Representantene skal ha allment
anerkjent kompetanse og praktisk erfaring innen transitt av elektrisk kraft. De skal velges ut av
lederen og saksordføreren blant 18 representanter for høyspenningsnett i Den europeiske unions
medlemsstater og EFTA-statene. De 18 representantene er de 15 nettrepresentantene som er
medlemmer av ekspertkomiteen for transitt av elektrisk kraft mellom hovednett(1), og tre represen-
tanter for høyspenningsnett i EFTA-statene foreslått av EFTAs overvåkningsorgan,

– en representant for EF-kommisjonen og en representant for EFTAs overvåkningsorgan,

– to uavhengige eksperter, en fra Fellesskapet og en fra en EFTA-stat. Lederen og saksordføreren skal
utpeke de to uavhengige ekspertene fra en liste som skal utarbeides av EF-kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan i fellesskap og offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende,

– en representant for Eurelectric/Nordel utpekt i fellesskap av lederen og saksordføreren.

Utvalgets medlemmer skal ikke være borgere av eller ha fast opphold i en stat som er involvert i
transittforhandlingene. Faktiske eller tilsynelatende interessekonflikter må unngås.
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Artikkel 4

Saksgang

1. Utvalget ledes av

– Kommisjonens representant dersom foretaket som anmoder om mekling, befinner seg i Fellesskapet,

– representanten for EFTAs overvåkningsorgan dersom foretaket som anmoder om mekling, befinner
seg i en EFTA-stat.

Disse to representantene skal sammen nedsette utvalget.

2. Den myndighet som ikke har ledervervet, skal være saksordfører, mens den myndighet som har
ledervervet, skal yte sekretariattjenester overfor utvalget.

3. Utvalgets møter skal avholdes i Brussel, eller på annet sted dersom lederen og saksordføreren er
enige om det.

4. Utvalget skal vedta sin forretningsorden.

Artikkel 5

Mekling

1. Bare partene i en tvist knyttet til en særlig forespørsel om transitt kan forelegge en sak for utvalget.

2. Verken lederen eller saksordføreren skal avgi stemme.

3. Enhver anmodning om mekling skal behandles.

4. Når det er anmodet om mekling i utvalget med hensyn til en særlig forespørsel om transitt, skal
representanter for nett som er involvert i forhandlingene, bes om å legge fram sine synspunkter.

5. Etter drøfting i utvalget skal saksordføreren utforme et meklingsforslag som de seks stemme-
berettigede medlemmene av utvalget kan forventes å bli enige om. I tilfelle uenighet skal saksord-
føreren utforme et meklingsforslag som et flertall av de samme seks medlemmene kan forventes å
slutte seg til. I dette tilfellet skal mindretallets synspunkter protokollføres.

6. Lederen skal framlegge meklingsforslaget for partene, eventuelt sammen med mindretallets syns-
punkter, så snart som mulig og senest innen en frist på tre måneder fra den dag anmodningen om
mekling ble forelagt for utvalget. 

7. Utfallet av meklingen er ikke bindende.

8. Representanter for stater som er berørt av en forespørsel om transitt, kan delta i meklingen som
observatører.

Artikkel 6

Taushetsplikt

Utvalgets medlemmer og eventuelle observatører skal være forpliktet til ikke å røpe opplysninger de har
fått kjennskap til gjennom utvalgets arbeid når lederen gjør dem oppmerksomme på at uttalelsen det er
anmodet om eller spørsmålet som er reist, gjelder fortrolige forhold.»
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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:

1) Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 29/1999 av 26. mars 1999(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 19.
desember 1996 om felles regler for det indre marked for
elektrisitet(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Den nasjonale markedsandel nevnt i artikkel 19 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF skal for
avtalens formål baseres på beregningen av den gjennom-
snittlige fellesskapsandel av åpningen av elektrisitets-
markedene –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IV etter nr. 13 (europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/57/EF) skal nytt nr. 14 lyde:

«14. 396 L 0092: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF
av 19. desember 1996 om felles regler for det indre
marked for elektrisitet (EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasning:

a) I artikkel 3 nr. 2 skal med «traktatens bestemmelser,
særlig artikkel 90» forstås «relevante bestemmelser i
EØS-avtalen, særlig artikkel 59».

b) I artikkel 3 nr. 3 skal med «traktatens artikkel 90»
forstås «EØS-avtalens artikkel 59».

c) I artikkel 3 nr. 3 skal med «Fellesskapets interesser»
forstås «avtalepartenes interesser».

d) I artikkel 7 nr. 2 tilføyes følgende i siste punktum: «,
som omhandlet i EØS-avtalen og tilpasset for dens
formål».

e) I artikkel 14 nr. 2 tilføyes følgende i første punktum:
«, som omhandlet i EØS-avtalen og tilpasset for dens
formål».

f) I artikkel 14 nr. 5 skal med «sjuende rådsdirektiv
83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om
konsoliderte regnskaper» forstås «sjuende
rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g)
om konsoliderte regnskaper, som omhandlet i EØS-
avtalen og tilpasset for dens formål».

g) Medlemsstatenes plikt etter artikkel 19 nr. 1 og 2 til å
innberette tall om elektrisitet som forbrukes av slutt-
forbrukere, for det formål å beregne den gjennom-
snittlige fellesskapsandelen som definerer graden av
markedsåpning, får ikke anvendelse for EFTA-
statene.

h) I artikkel 22 skal med «bestemmelsene i traktaten,
særlig artikkel 86» forstås «bestemmelsene i EØS-
avtalen, særlig artikkel 54».

i) De EFTA-stater der forpliktelser eller garantier for
drift gitt før ikrafttredelsen av EØS-komiteens
beslutning nr. 168/1999 av 26. november 1999, ikke
kan oppfylles på grunn av bestemmelsene i nevnte
beslutning, kan anmode om en overgangsordning i
henhold til artikkel 24 nr. 1 og 2. Anmodninger om en
overgangsordning må rettes til EFTAs overvåknings-
organ senest seks måneder etter at EØS-komiteens
beslutning nr. 168/1999 av 26. november 1999 er
trådt i kraft.

j) I artikkel 24 nr. 3 tilføyes følgende i siste punktum: «,
Island og Liechtenstein».

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 168/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

(1) EFT L 266 av 19.10.2000, s. 5, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 

av 19.10.2000, s. 5.

(2) EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20.
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k) I artikkel 27 nr. 2 tilføyes følgende i siste punktum:
«Island og Liechtenstein kan på grunn av de tekniske
særegenhetene ved sine elektrisitetsnett få en
ytterligere frist på to år etter ikrafttredelsen av EØS-
komiteens beslutning nr. 168/1999 av 26. november
1999 til å oppfylle forpliktelsene i direktivet.»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2, artikkel 66 og artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til forslag fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er viktig å vedta tiltak for å sikre at det indre marked
virker tilfredsstillende. Det indre marked skal utgjøre et
område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri
bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

2) Innføringen av et konkurransebasert elektrisitetsmarked
er et viktig skritt i gjennomføringen av det indre marked
for energi.

3) Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke anvendelsen
av traktaten, særlig bestemmelsene om det indre marked
og konkurranse.

4) Innføringen av det indre marked for elektrisitet er særlig
viktig for å øke effektiviteten i produksjon, overføring og
distribusjon av dette produktet, samtidig som leverings-
sikkerheten og den europeiske økonomiens konkurranse-
evne styrkes og miljøvernhensyn ivaretas.

5) Det indre marked for elektrisitet må innføres gradvis, slik
at elektrisitetsindustrien kan tilpasse seg den nye
situasjonen på en fleksibel og ordnet måte, og slik at det
tas hensyn til de forskjellige måtene elektrisitets-
systemene for tiden er organisert på.

6) Innføringen av det indre marked for elektrisitet må
fremme sammenkoplingen av og samkjøringsevnen for
nett.

7) Rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 1990 om transitt
av elektrisk kraft gjennom hovednett(4) og rådsdirektiv
90/377/EØF av 29. juni 1990 om innføring av en
framgangsmåte i Fellesskapet som sikrer åpenhet om
prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i
industrien(5) utgjør første fase i innføringen av det indre
marked for elektrisitet.

8) Det er nå nødvendig å treffe ytterligere tiltak med sikte på
å gjennomføre det indre marked for elektrisitet.

9) I det indre marked må elektrisitetsforetak kunne opptre
med sikte på å oppnå et konkurransebasert marked, uten
at dette berører forpliktelser med hensyn til offentlige
tjenester.

10) På grunn av strukturelle forskjeller i medlemsstatene er
det for tiden forskjellige ordninger for regulering av
elektrisitetssektoren.

11) I samsvar med nærhetsprinsippet bør det vedtas en
ramme med alminnelige prinsipper på fellesskapsplan,
men fastsettelsen av nærmere regler for gjennomføringen
bør overlates til medlemsstatene, slik at den enkelte
medlemsstat kan velge den ordning som best samsvarer
med den aktuelle situasjonen.

12) Uansett hvordan markedet for tiden er organisert, må
adgangen til nettet være åpen i samsvar med dette
direktiv, og dette må føre til tilsvarende økonomiske
resultater i medlemsstatene og dermed til et direkte
sammenlignbart nivå for åpning av markedene og en
direkte sammenlignbar grad av adgang til
elektrisitetsmarkedene.

13) For enkelte medlemsstater kan det være nødvendig å
pålegge forpliktelser til å yte offentlige tjenester av
hensyn til forsyningssikkerheten og til forbruker- og
miljøvern, dersom fri konkurranse alene etter deres
oppfatning ikke nødvendigvis kan sikre dette.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/92/EF

av 19. desember 1996

om felles regler for det indre marked for elektrisitet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/1999 av 26. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 65 av 14.3.1992, s. 4, og EFT nr. C 123 av 4.5.1994, s. 1.

(2) EFT nr. C 73 av 15.3.1993, s. 31.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. november 1993 (EFT nr. C 329 av

6.12.1993, s. 150), Rådets felles holdning av 25. juli 1996 (EFT nr. C 315
av 24.10.1996, s. 18) og europaparlamentsbeslutning av 11. desember 1996
(ennå ikke kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 19 desember 1996.

(4) EFT nr. L 313 av 13.11.1990, s. 30. Direktivet sist endret ved kommisjons-

vedtak 95/162/EF (EFT nr. L 107 av 12.5.1995, s. 53).

(5) EFT nr. L 185 av 17.7.1990, s. 16. Direktivet sist endret ved kommisjons-

direktiv 93/87/EØF (EFT nr. L 277 av 10.11.1993, s. 32).



14) Langtidsplanlegging kan være et av midlene til å oppfylle
nevnte forpliktelser til å yte offentlige tjenester.

15) Traktaten inneholder særlige regler med hensyn til
restriksjoner på fritt varebytte og konkurranse.

16) I henhold til traktatens artikkel 90 nr. 1 skal medlems-
statene overholde disse reglene med hensyn til offentlige
foretak og foretak som er tildelt særretter eller eneretter.

17) I henhold til traktatens artikkel 90 nr. 2 er foretak som er
blitt tillagt oppgaven å yte tjenester av allmenn
økonomisk betydning, undergitt disse reglene på særlige
vilkår.

18) Gjennomføringen av dette direktiv får virkninger på slike
foretaks virksomhet.

19) Medlemsstatene må derfor når de pålegger foretak i
elektrisitetssektoren forpliktelser til å yte offentlige
tjenester, overholde relevante regler i traktaten som
fortolket av Domstolen.

20) Ved innføringen av det indre marked for elektrisitet må
det fullt ut tas hensyn til Fellesskapets målsetning om
økonomisk og sosial utjevning, særlig på slike områder
som infrastrukturer, nasjonalt og innenfor Fellesskapet,
som brukes ved overføring av elektrisitet.

21) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1254/96/EF av 5.
juni 1996 om fastsetjing av eit sett retningslinjer for
transeuropeiske nett i energisektoren(1) har bidratt til
utviklingen av integrerte infrastrukturer for overføring av
elektrisitet.

22) Det må derfor utarbeides felles regler for produksjon av
elektrisitet og drift av nett for overføring og fordeling av
elektrisitet.

23) Det finnes to systemer som kan anvendes for å åpne
produksjonsmarkedet, en konsesjonsprosedyre og en
anbudsprosedyre, og disse må forvaltes etter objektive,
oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

24) Det skal tas hensyn til egenprodusenters og uavhengige
produsenters stilling innenfor disse rammene.

25) Hvert overføringsnett skal være underlagt sentral
forvaltning og styring, slik at nettets sikkerhet, pålitelig-
het og effektivitet sikres i produsentenes og deres
kunders interesse. Det bør derfor utpekes en operatør for
overføringsnettet med ansvar for drift, vedlikehold og om
nødvendig utbygging av nettet. Operatøren av over-
føringsnettet må opptre på en objektiv, gjennomsiktig og
ikke-diskriminerende måte.

26) Tekniske regler for driften av overføringsnett og direkte
linjer må være gjennomsiktige og sikre samkjøringsevne.

27) Det må utarbeides objektive og ikke-diskriminerende
kriterier for lastfordelingen mellom produksjons-
anleggene.

28) Av miljøvernhensyn skal produksjon av elektrisitet fra
fornybare kilder prioriteres.

29) På distribusjonsplanet kan forsyningsrettigheter gis til
kunder som befinner seg i et bestemt område, og det må
utpekes en nettoperatør med ansvar for drift, vedlikehold
og om nødvendig utbygging av det enkelte fordelings-
nett.

30) For å sikre oversiktlighet og likebehandling må
overføringsfunksjonen i vertikalt integrerte foretak
utføres uavhengig av andre aktiviteter.

31) Driften til en enekjøper skal være atskilt fra produksjons-
og fordelingsvirksomheten til vertikalt integrerte foretak,
og det må fastsettes grenser for utvekslingen av
opplysninger mellom enekjøperaktiviteten og produk-
sjons- og fordelingsaktivitetene.

32) Regnskapene til alle integrerte elektrisitetsforetak må
være så oversiktlige som mulig, særlig for at eventuelt
misbruk av en dominerende stilling skal kunne avsløres,
f.eks. i form av unormalt høye eller lave tariffer eller
diskriminerende praksis i forbindelse med tilsvarende
ytelser. For dette formål må regnskapene føres atskilt for
hver aktivitet.

33) Det bør også fastsettes at vedkommende myndighet skal
ha tilgang til foretakenes interne regnskaper, samtidig
som hensynet til fortrolige opplysninger ivaretas.

34) På grunn av mangfoldet i struktur og systemenes
særegenheter i medlemsstatene bør det åpnes for
forskjellige muligheter for adgang til nett i samsvar med
objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

35) Det bør åpnes mulighet for å tillate opprettelse og bruk av
direkte linjer.

36) Det må fastsettes beskyttelsesklausuler og framgangs-
måter for tvisteløsninger.

37) Ethvert misbruk av dominerende stilling og enhver
aggressiv atferd bør unngås.

38) Siden enkelte medlemsstater kan få særlige problemer
med å tilpasse sine systemer, bør det åpnes mulighet for
overgangstiltak eller unntak, særlig for drift av små
isolerte nett.
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39) Dette direktiv medfører en ytterligere grad av liberali-
sering. Etter iverksettingen vil det imidlertid fortsatt
finnes hindringer for handelen med elektrisitet. Det kan
derfor bli framlagt forslag til bedring av virkemåten til
det indre marked for elektrisitet på bakgrunn av de
erfaringer som er gjort. Kommisjonen bør derfor avgi
rapport for Rådet og Europaparlamentet om anvendelsen
av dette direktiv –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Virkeområde og definisjoner

Artikkel 1

I dette direktiv er det fastsatt felles regler for produksjon,
overføring og fordeling av elektrisitet. Det er fastsatt regler for
elektrisitetssektorens organisering og virkemåte og for adgang
til markedet, kriterier og prosedyrer for anbud og konsesjon
samt regler for drift av nett.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med

1. «produksjon», produksjon av elektrisitet,

2. «produsent», en fysisk eller juridisk person som
produserer elektrisitet,

3. «egenprodusent», en fysisk eller juridisk person som
produserer elektrisitet hovedsakelig til eget forbruk,

4. «uavhengig produsent»,

a) en produsent som ikke utfører elektrisitets-
overførings- eller -fordelingsfunksjoner innenfor det
området som dekkes av nettet der vedkommende er
etablert,

b) i medlemsstater der vertikalt integrerte foretak ikke
finnes, og der det anvendes en anbudsprosedyre, en
produsent som tilsvarer definisjonen i bokstav a), og
som ikke utelukkende er underlagt den økonomiske
rangfølgen i det sammenkoplede nettet,

5. «overføring», transport av elektrisitet gjennom det
sammenkoplede høyspenningsnettet med sikte på
levering til sluttforbrukere eller til distributører,

6. «fordeling», transport av elektrisitet gjennom fordelings-
nett med middels eller lav spenning med sikte på levering
til kunder,

7. «kunder», grossister for eller sluttforbrukere av
elektrisitet samt distribusjonsselskaper,

8. «grossister», dersom medlemsstatene anerkjenner deres
eksistens, enhver fysisk eller juridisk person som kjøper
eller selger elektrisitet, og som ikke utfører overførings-,
produksjons- eller fordelingsfunksjoner innenfor eller
utenfor nettet der vedkommende er etablert,

9. «sluttforbruker», en kunde som kjøper elektrisitet til eget
bruk,

10. «forbindelsesledninger», utstyr som brukes til å kople
sammen elektrisitetsnett,

11. «sammenkoplet nett», en rekke overførings- og
fordelingsnett som er sammenkoplet ved hjelp av én eller
flere forbindelsesledninger,

12. «direkte linje», en kraftledning som utfyller det
sammenkoplede nettet,

13. «økonomisk rangfølge», rangering av kilder for
elektrisitetslevering etter økonomiske kriterier,

14. «hjelpefunksjoner», alle funksjoner som er nødvendige
for driften av et overførings- eller fordelingsnett,

15. «nettbruker», enhver fysisk eller juridisk person som
leverer til eller forsynes fra et overførings- eller
fordelingsnett,

16. «forsyning», levering og/eller salg av elektrisitet til
kunder,

17. «integrert elektrisitetsforetak», et vertikalt eller
horisontalt integrert foretak,

18. «vertikalt integrert foretak», et foretak som utfører minst
to av funksjonene produksjon, overføring og fordeling av
elektrisitet,

19. «horisontalt integrert foretak», et foretak som utfører
minst en av funksjonene produksjon for salg, overføring
eller fordeling av elektrisitet, og en annen aktivitet som
ikke er knyttet til elektrisitetssektoren,

20. «anbudsprosedyre», en prosedyre der planlagte
tilleggsbehov og erstatningskapasitet dekkes av
forsyninger fra ny eller eksisterende
produksjonskapasitet,

21. «langtidsplanlegging», planlegging av behov for
investering i produksjons- og overføringskapasitet på
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langsiktig basis, med sikte på å dekke systemets
etterspørsel etter elektrisitet og sikre forsyninger til
kundene,

22. «enekjøper», en juridisk person som innenfor nettet der
vedkommende er etablert, er ansvarlig for den samlede
forvaltning av overføringssystemet og/eller for
sentralisert kjøp og salg av elektrisitet,

23. «lite, isolert nett», et nett med et forbruk på under 2 500
GWh i 1996 der mindre enn 5 % av årsforbruket dekkes
ved hjelp av sammenkopling med andre nett.

KAPITTEL II

Alminnelige regler for organisering av sektoren

Artikkel 3

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene ut fra sin
institusjonelle organisering og under hensyn til
nærhetsprinsippet sikre at elektrisitetsforetak drives i samsvar
med prinsippene i dette direktiv med sikte på å oppnå et
konkurransebasert elektrisitetsmarked, og skal ikke
forskjellsbehandle disse foretakene med hensyn til rettigheter
eller plikter. De to ordningene for adgang til nettene nevnt i
artikkel 17 og 18 skal føre til tilsvarende økonomiske resultater
og dermed til et direkte sammenlignbart nivå for åpning av
markedene og en direkte sammenlignbar grad av adgang til
elektrisitetsmarkedene.

2. Under full iakttakelse av traktatens bestemmelser, særlig
artikkel 90, og av hensyn til allmenne økonomiske interesser
kan medlemsstatene pålegge foretak i elektrisitetssektoren
forpliktelser til å yte offentlige tjenester som kan vedrøre
sikkerhet, herunder leveringssikkerhet, regelmessighet,
kvalitet og pris for forsyninger samt miljøvern. Slike
forpliktelser skal være klart definert, oversiktlige, ikke-
diskriminerende og kontrollerbare; de og eventuelle senere
endringer skal omgående offentliggjøres av medlemsstatene og
meddeles Kommisjonen. Som et middel til å sikre at nevnte
forpliktelser til å yte offentlige tjenester oppfylles, kan
medlemsstater som ønsker det, innføre langtidsplanlegging.

3. Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende
bestemmelsene i artikkel 5, 6, 17, 18 og 21 i den grad
anvendelsen av disse bestemmelsene juridisk eller faktisk ville
hindre oppfyllelsen av de forpliktelser som er pålagt
elektrisitetsforetakene av hensyn til allmenne økonomiske
interesser, og dersom utviklingen av handelen ikke påvirkes i
et omfang som strider mot Fellesskapets interesser.
Fellesskapets interesser omfatter bl.a. konkurranse med hensyn
til berettigede kunder, i samsvar med dette direktiv og
traktatens artikkel 90.

KAPITTEL III

Produksjon

Artikkel 4

Ved opprettelse av ny produksjonskapasitet kan medlems-
statene velge mellom en konsesjonsprosedyre og/eller en
anbudsprosedyre. Ved bruk av konsesjon og anbud skal det
anvendes objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende
kriterier.

Artikkel 5

1. Dersom konsesjonsprosedyren er valgt, skal
medlemsstatene fastsette kriterier for å gi konsesjon til
opprettelse av produksjonskapasitet på sitt territorium. Disse
kriteriene kan omfatte

a) elektrisitetsnettenes, anleggenes og tilhørende utstyrs
sikkerhet og pålitelighet,

b) miljøvern,

c) arealbruk og plassering,

d) bruk av offentlige arealer,

e) energieffektivitet,

f) arten av primære energikilder,

g) søkerens egenskaper, for eksempel teknisk, økonomisk
og finansiell evne,

h) bestemmelsene i artikkel 3.

2. De detaljerte kriteriene og prosedyrene skal offentlig-
gjøres.

3. Ved eventuelle avslag på konsesjonssøknader skal
søkerne informeres om årsakene, som skal være objektive og
ikke-diskriminerende; de skal være velfundert og behørig
dokumentert og skal meddeles Kommisjonen til orientering.
Søkeren skal ha mulighet til å påklage avgjørelsen.

Artikkel 6

1. Dersom anbudsprosedyren velges, skal medlemsstatene
eller vedkommende myndighet som er utpekt av den berørte
medlemsstat, utarbeide en oversikt over nye produksjons-
midler, herunder erstatningskapasitet, på grunnlag av den
regelmessig utarbeidede prognosen nevnt i nr. 2. I oversikten
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skal det tas hensyn til behovet for sammenkopling av nett. Den
nødvendige kapasiteten skal tildeles ved en anbudsprosedyre i
samsvar med framgangsmåten i denne artikkel.

2. Operatøren av overføringsnettet eller annen
vedkommende myndighet utpekt av den berørte medlemsstat
skal under statens tilsyn regelmessig, og minst hvert annet år,
utarbeide og offentliggjøre en prognose over den produksjons-
og overføringskapasitet som forventes tilsluttet systemet,
behovet for forbindelsesledninger til andre nett, potensiell
overføringskapasitet og etterspørselen etter elektrisitet.
Prognosen skal omfatte et tidsrom som fastsettes av den
enkelte medlemsstat.

3. Nærmere opplysninger om anbudsprosedyren for
produksjonskapasitet skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende minst seks måneder før anbudsfristen
utløper.

Anbudsgrunnlagene skal gjøres tilgjengelige for alle
interesserte foretak som er etablert på en medlemsstats
territorium, slik at foretakene har tilstrekkelig tid til å inngi et
anbud.

Anbudsgrunnlagene skal inneholde en detaljert beskrivelse av
kontraktspesifikasjonene og av prosedyren som skal følges av
alle anbydere, samt en uttømmende liste over kriteriene som
legges til grunn ved utvelgelse av anbydere og tildeling av
kontrakt. Disse spesifikasjonene kan også vedrøre områdene
nevnt i artikkel 5 nr. 1.

4. Dersom anbudsinnbydelsen gjelder nødvendig
produksjonskapasitet, skal det også tas hensyn til tilbud om
elektrisistetsforsyning med langsiktige garantier fra
eksisterende produksjonsenheter, dersom ytterligere behov kan
dekkes på denne måten.

5. Medlemsstatene skal utpeke en myndighet eller et
offentlig eller privat organ som er uavhengig av produksjon,
overføring og fordeling av elektrisitet, som ansvarlig for
organisering, overvåking og kontroll av anbudsprosedyren.
Denne myndighet eller dette organ skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at hensynet til fortrolige opplysninger i
anbudene ivaretas.

6. I medlemsstater som har valgt anbudsprosedyre, skal det
imidlertid være mulig for egenprodusenter og uavhengige
produsenter å få konsesjon på grunnlag av objektive,
oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier som fastsatt i
artikkel 4 og 5.

KAPITTEL IV

Drift av overføringsnett

Artikkel 7

1. For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de
tar hensyn til effektivitet og økonomisk likevekt, skal
medlemsstatene utpeke eller anmode foretak som eier
overføringsnett, om å utpeke en nettoperatør som skal ha
ansvar for drift, vedlikehold og om nødvendig utbygging av
overføringsnett i et gitt område samt forbindelsesledninger til
andre nett for å garantere forsyningssikkerheten.

2. Medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides og
offentliggjøres tekniske forskrifter med tekniske minstekrav
for konstruksjon og drift som produksjonsanlegg,
fordelingsnett, direkte tilkoplet kundeutstyr, forbindelses-
ledninger og direkte linjer må oppfylle for å kunne koples til
nettet. Disse kravene skal sikre nettenes samkjøringsevne og
skal være objektive og ikke-diskriminerende. De skal
meddeles Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i rådsdirektiv
83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsprosedyre
for standarder og tekniske forskrifter(1).

3. Nettoperatøren skal ha ansvar for å forvalte energi-
strømmen i nettet, idet det tas hensyn til utveksling med andre
sammenkoplede nett. For dette formål har nettoperatøren
ansvar for å sikre at elektrisitetsnettet er sikkert, pålitelig og
effektivt, og skal i den forbindelse sørge for at alle nødvendige
hjelpefunksjoner er tilgjengelige.

4. Nettoperatøren skal gi operatører av eventuelle andre nett
som operatørens nett er sammenkoplet med, tilstrekkelig
informasjon til å sikre sikker og effektiv drift av det sammen-
koplede nettet samt samordnet utbygging og samkjøringsevne.

5. Nettoperatøren skal ikke forskjellsbehandle nettbrukere
eller grupper av nettbrukere, særlig ikke til fordel for egne
datterforetak eller aksjonærer.

6. Med mindre overføringsnettet allerede er uavhengig av
produksjons- og fordelingsvirksomheten, skal nettoperatøren i
det minste forvaltningsmessig være uavhengig av andre
aktiviteter som ikke vedrører overføringsnettet.

Artikkel 8

1. Operatøren av overføringsnettet er ansvarlig for
lastfordelingen mellom produksjonsanleggene i sitt område og
for å bestemme bruken av forbindelsesledninger til andre nett.
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2. Med forbehold for elektrisitetsforsyning i henhold til
kontraktsfestede forpliktelser, herunder dem som følger av
anbudsvilkår, avgjøres lastfordelingen mellom produksjons-
anleggene og bruken av forbindelsesledningene på grunnlag av
kriterier som kan være godkjent av medlemsstaten, og som
skal være objektive, offentliggjort og anvendt på en ikke-
diskriminerende måte som sikrer at det indre marked for
elektrisitet virker tilfredsstillende. I kriteriene skal det tas
hensyn til den økonomiske rangfølgen av elektrisitet fra
tilgjengelige produksjonsanlegg eller fra overføring gjennom
forbindelsesledninger, og det skal tas hensyn til nettets
tekniske begrensninger.

3. En medlemsstat kan kreve at nettoperatøren ved
lastfordelingen mellom produksjonsanlegg gir forrang til
produksjonsanlegg der det anvendes fornybare energikilder
eller avfall, eller der produksjon av varme og kraft kombineres.

4. En medlemsstat kan av sikkerhets- og forsyningsårsaker
bestemme at produksjonsanlegg der det anvendes
innenlandske primære energikilder som brensel, gis forrang i et
omfang som i løpet av et kalenderår høyst omfatter 15 % av det
samlede forbruk av primærenergi som er nødvendig for å
produsere den elektrisitet som forbrukes i den aktuelle
medlemsstat.

Artikkel 9

Operatøren av overføringsnettet skal sørge for fortrolig
behandling av kommersielt følsomme opplysninger som
vedkommende har fått kjennskap til i forbindelse med
utøvelsen av virksomheten.

KAPITTEL V

Drift av fordelingsnett

Artikkel 10

1. Medlemsstatene kan pålegge distribusjonsforetak en
forpliktelse til å forsyne kunder som befinner seg i et gitt
område. Tariffen for slike forsyninger kan reguleres, f.eks. for
å sikre lik behandling av de berørte kunder.

2. Medlemsstatene skal utpeke eller anmode foretak som
eier eller er ansvarlige for fordelingsnett, om å utpeke en
nettoperatør som skal ha ansvar for drift, vedlikehold og om
nødvendig utbygging av fordelingsnettet i et gitt område samt
dets forbindelsesledninger til andre nett.

3. Medlemsstatene skal sikre at nettoperatøren opptrer i
samsvar med artikkel 11 og 12.

Artikkel 11

1. Operatøren av fordelingsnettet skal vedlikeholde et
sikkert, pålitelig og effektivt nett for fordeling av elektrisitet i
sitt område og skal ta hensyn til miljøet.

2. Operatøren skal ikke under noen omstendighet forskjells-
behandle nettbrukere eller grupper av nettbrukere, særlig ikke
til fordel for egne datterforetak eller aksjonærer.

3. En medlemsstat kan kreve at operatøren av fordelings-
nettet ved lastfordelingen mellom produksjonsanlegg gir
forrang til produksjonsanlegg der det anvendes fornybare
energikilder eller avfall, eller der produksjon av varme og kraft
kombineres.

Artikkel 12

Operatøren av fordelingsnettet skal sørge for fortrolig
behandling av kommersielt følsomme opplysninger som
vedkommende har fått kjennskap til i forbindelse med
utøvelsen av virksomheten.

KAPITTEL VI

Regnskapsmessig skille og oversiktlighet

Artikkel 13

Medlemsstatene eller den vedkommende myndighet de
utpeker, samt myndigheten for løsning av tvister nevnt i
artikkel 20 nr. 3 skal ha adgang til regnskapene til produksjons-
, overførings- og distribusjonsforetak dersom det er nødvendig
for at de skal kunne utføre sine kontrolloppgaver.

Artikkel 14

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at elektrisitetsforetakenes regnskaper føres i
samsvar med nr. 2-5.

2. Elektrisitetsforetak skal, uansett eierforhold og juridisk
status, la sine årsregnskaper revideres og offentliggjøres i
samsvar med nasjonal lovgivning for aksjeselskapers
årsregnskaper vedtatt i samsvar med fjerde rådsdirektiv
78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel
54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse
selskapsformer(1). Foretak som ikke er rettslig forpliktet til å
offentliggjøre sine årsregnskaper, skal oppbevare en kopi av
disse ved sitt hovedkontor til disposisjon for offentligheten.
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3. Integrerte elektrisitetsforetak skal i sine interne
regnskaper føre atskilte regnskaper for sine produksjons-,
overførings- og distribusjonsaktiviteter og eventuelt konsoli-
derte regnskaper for andre aktiviteter som ikke er knyttet til
elektrisitetssektoren, på samme måte som de måtte ha gjort
dersom aktivitetene var blitt utøvd av atskilte foretak, slik at
forskjellsbehandling, kryssubsidiering og konkurransevridning
unngås. De skal ta med balanse og resultatregnskap for hver
aktivitet i notene til regnskapene.

4. Foretakene skal i notene til årsregnskapene angi hvilke
regler de følger for fordeling av aktiva og passiva og utgifter
og inntekter ved utarbeidingen av de atskilte regnskapene
nevnt i nr. 3. Disse reglene kan endres bare i særskilte tilfeller.
Slike endringer skal angis i notene og være behørig begrunnet.

5. I notene til årsregnskapene skal alle overføringer angis
som er av et visst omfang, og som er foretatt med tilknyttede
foretak i henhold til artikkel 41 i sjuende rådsdirektiv
83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel
54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper(1) eller
med tilknyttede foretak i henhold til artikkel 33 nr. 1 i samme
direktiv eller med foretak som tilhører samme aksjonærer.

Artikkel 15

1. Medlemsstater som utpeker et vertikalt integrert
elektrisitetsforetak eller en del av et vertikalt integrert
elektrisitetsforetak som enekjøper, skal fastsette bestemmelser
der det kreves at enekjøperen opptrer uavhengig av produksjons-
og distribusjonsaktivitetene i det integrerte foretaket.

2. Medlemsstatene skal sikre at det ikke utveksles andre
opplysninger mellom enekjøperaktiviteten i vertikalt integrerte
elektrisitetsforetak og foretakenes produksjons- og
distribusjonsaktiviteter enn det som er nødvendig for å
oppfylle enekjøperens forpliktelser.

KAPITTEL VII

Organisering av nettadgang

Artikkel 16

Ved organisering av nettadgang kan medlemsstatene velge
mellom framgangsmåtene nevnt i artikkel 17 og/eller artikkel
18. Begge sett av framgangsmåter skal forvaltes etter
objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

Artikkel 17

1. Ved forhandlet nettadgang skal medlemsstatene treffe de
nødvendige tiltak for at elektrisitetsprodusenter og, dersom
medlemsstatene tillater deres eksistens, elektrisitets-
forsyningsforetak samt berettigede kunder innenfor eller
utenfor det området nettet dekker, skal være i stand til å
forhandle om nettadgang og inngå kontrakter med hverandre
på grunnlag av frivillige forretningsavtaler.

2. Dersom en berettiget kunde er koplet til fordelingsnettet,
skal det forhandles om nettadgang med operatøren av det
aktuelle fordelingsnettet og, om nødvendig, med operatøren av
det aktuelle overføringsnettet.

3. For å fremme oversiktlighet og lette forhandlingene om
nettadgang skal nettoperatører i løpet av første år etter
gjennomføringen av dette direktiv offentliggjøre et veiledende
prisintervall for bruk av overførings- og fordelingsnett. I de
påfølgende år bør de veiledende prisene i den grad det er
mulig, baseres på gjennomsnittsprisene som er avtalt ved
forhandlinger i løpet av den foregående tolvmånedersperioden.

4. Medlemsstatene kan også velge en ordning med regulert
nettadgang, der berettigede kunder får adgang til nettet på
grunnlag av offentliggjorte tariffer for bruk av overførings- og
fordelingsnett som med hensyn til nettadgang minst tilsvarer
andre adgangsordninger nevnt i dette kapittel.

5. Operatøren av det aktuelle overførings- eller fordelings-
nettet kan nekte adgang til nettet dersom denne ikke rår over
den nødvendige kapasitet. En slik nektelse skal være behørig
begrunnet, særlig under hensyn til artikkel 3.

Artikkel 18

1. Ved enekjøperordningen skal medlemsstatene utpeke en
juridisk person som enekjøper innenfor det området nettopera-
tøren dekker. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak
for å sikre at

i) det offentliggjøres en ikke-diskriminerende tariff for bruk
av overførings- og fordelingsnettet,

ii) berettigede kunder står fritt til å dekke sine behov ved å
inngå kontrakter med produsenter og, dersom medlems-
statene tillater deres eksistens, med forsyningsforetak
utenfor det området nettet dekker,

iii) berettigede kunder står fritt til å dekke sine behov ved å
inngå leveringskontrakter med produsenter innenfor det
området nettet dekker,

iv) uavhengige produsenter kan forhandle om nettadgang
med operatører av overførings- og fordelingsnett med
sikte på å inngå forsyningskontrakter med berettigede
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kunder utenfor nettområdet på grunnlag av en frivillig
forretningsavtale.

2. Enekjøperen kan pålegges å kjøpe den elektrisitet som en
berettiget kunde har inngått avtale om med en produsent
innenfor eller utenfor det området nettet dekker, til en pris som
tilsvarer salgsprisen som tilbys av en enekunde til berettigede
kunder, minus prisen i den offentliggjorte tariffen nevnt i nr. 1
i).

3. Dersom kjøpsforpliktelsen nevnt i nr. 2 ikke pålegges
enekjøperen, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak
for å sikre at leveringskontraktene nevnt i nr. 1 ii) og iii) blir
gjennomført ved nettadgang på grunnlag av den offentliggjorte
tariffen nevnt i nr. 1 i) eller ved forhandlet nettadgang i
henhold til vilkårene i artikkel 17. I siste tilfelle er enekjøperen
ikke forpliktet til å offentliggjøre en ikke-diskriminerende
tariff for bruk av overførings- eller fordelingsnettet.

4. Enekjøperen kan nekte adgang til nettet og kan nekte å
kjøpe elektrisitet fra berettigede kunder dersom denne ikke rår
over den nødvendige overførings- eller fordelingskapasitet. En
slik nektelse skal være behørig begrunnet, særlig under hensyn
til artikkel 3.

Artikkel 19

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at elektrisitetsmarkedene blir åpnet, slik at det kan inngås
kontrakter på vilkårene nevnt i artikkel 17 og 18, i det minste
opp til et betydelig nivå som årlig skal innberettes til
Kommisjonen.

Den nasjonale markedsandelen beregnes på grunnlag av
Fellesskapets andel av elektrisitet som forbrukes av
sluttforbrukere med et forbruk på mer enn 40 GWh per år (per
forbrukssted og innbefattet egenproduksjon).

Den gjennomsnittlige fellesskapsandel beregnes av
Kommisjonen på grunnlag av opplysninger som medlems-
statene regelmessig oversender den. Kommisjonen skal
offentliggjøre den gjennomsnittlige fellesskapsandelen, som
definerer graden av markedsåpning, i De Europeiske
Fellesskaps Tidende før november hvert år, samt alle
opplysninger som er nødvendige for å klargjøre beregningen.

2. Den nasjonale markedsandelen nevnt i nr. 1 økes gradvis
over et tidsrom på seks år. Økningen beregnes ved å redusere
Fellesskapets forbruksterskel nevnt i nr. 1 fra 40 GWh til 20
GWh årlig elektrisitetsforbruk tre år etter ikrafttredelsen av
dette direktiv og til 9 GWh årlig elektrisitetsforbruk seks år
etter ikrafttredelsen av dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal angi hvilke av kundene på deres
territorium som utgjør andelene nevnt i nr. 1 og 2, som har
rettslig handleevne til å inngå kontrakter om
elektrisitetsforsyning i samsvar med artikkel 17 og 18; alle

sluttforbrukere med et forbruk på mer enn 100 GWH per år
(per forbrukssted og innbefattet egenproduksjon) må tas med i
nevnte kategori.

Distribusjonsselskaper har, med mindre de allerede er utpekt
som berettigede kunder i henhold til dette nummer, rettslig
handleevne til å inngå kontrakter i henhold til artikkel 17 og 18
for den elektrisitetsmengde som forbrukes av de kunder som er
utpekt som berettigede innenfor deres fordelingsnett, for å
forsyne disse kundene.

4. Medlemsstatene skal innen 31. januar hvert år
offentliggjøre kriteriene for definisjonen av berettigede kunder
som kan inngå kontrakter på vilkårene i artikkel 17 og 18. Disse
opplysningene skal, sammen med alle andre relevante
opplysninger for å dokumentere markedsåpningen nevnt i nr. 1,
oversendes Kommisjonen for å offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. Kommisjonen kan be en medlemsstat
endre angivelsene nevnt i nr. 3 dersom de skaper vanskeligheter
for riktig anvendelse av dette direktiv med hensyn til
virkemåten til det indre marked for elektrisitet. Dersom den
berørte medlemsstat ikke etterkommer denne anmodningen i
løpet av tre måneder, treffes en endelig beslutning etter
framgangsmåte I i artikkel 2 i rådsbeslutning 87/373/EØF av
13. juli 1987 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(1).

5. For å unngå skjevheter ved åpningen av elektrisitets-
markedene i tidsrommet nevnt i artikkel 26

a) skal kontrakter for elektrisitetsforsyning som er inngått i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 17 og 18 med en
berettiget kunde i en annen medlemsstats nett, ikke kunne
forbys dersom kunden blir ansett som berettiget i begge
de berørte nett,

b) kan Kommisjonen i tilfeller der transaksjonene nevnt i
bokstav a) nektes fordi kunden er berettiget i bare ett av
de to nettene, idet det tas hensyn til markedssituasjonen
og felles interesser, pålegge den nektende part å
gjennomføre den ønskede elektrisitetsforsyning på
anmodning fra den medlemsstat der den berettigede
kunde er etablert.

Parallelt med framgangsmåten og tidsplanen i artikkel 26 og
senest når halve det fastsatte tidsrom er utløpt, skal
Kommisjonen gjennomgå anvendelsen av første ledd bokstav
b) på nytt på grunnlag av markedsutviklingen og under hensyn
til felles interesse. Kommisjonen skal vurdere situasjonen på
bakgrunn av den høstede erfaring og avgi rapport om
eventuelle skjevheter ved åpningen av elektrisitetsmarkedene
under hensyn til dette nummer.
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Artikkel 20

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at

i) uavhengige produsenter og egenprodusenter kan
forhandle om nettadgang for å forsyne sine egne anlegg
og datterforetak i samme medlemsstat eller i en annen
medlemsstat gjennom det sammenkoplede nettet,

ii) produsenter utenfor det området nettet dekker, kan inngå
en forsyningskontrakt etter anbud for ny produksjons-
kapasitet og få adgang til nettet for å oppfylle kontrakten.

2. Medlemsstatene skal sikre at partene forhandler i god tro,
og at ingen av dem misbruker sin forhandlingsposisjon til å
hindre et positivt utfall av forhandlingene.

3. Medlemsstatene skal utpeke en vedkommende myndig-
het, som må være uavhengig av partene, til å løse tvister i
forbindelse med kontrakter og forhandlinger. Myndigheten
skal særlig løse tvister i forbindelse med kontrakter,
forhandlinger og nektelse av adgang eller kjøp.

4. I tilfelle av grensetvister skal tvisteløsningsmyndigheten
være den tvisteløsningsmyndighet som dekker nettet til
enekjøperen eller nettoperatøren som nekter bruk av eller
adgang til nettet.

5. Innbringelse av saker for denne myndigheten er ikke til
hinder for at bestemmelsene i fellesskapsretten får anvendelse.

Artikkel 21

1. Medlemsstatene skal treffe tiltak etter framgangsmåtene
nevnt i artikkel 17 og 18 for å sikre at

– alle elektrisitetsprodusenter og elektrisitetsforsynings-
foretak, dersom medlemsstatene tillater deres eksistens,
som er etablert på deres territorium, kan forsyne sine
anlegg, datterforetak og berettigede kunder gjennom en
direkte linje,

– alle berettigede kunder på deres territorium kan forsynes
gjennom en direkte linje av en produsent og, dersom
medlemsstatene tillater deres eksistens, av forsynings-
foretak.

2. Medlemsstatene skal fastsette kriterier for tildeling av
tillatelser til å opprette direkte linjer på deres territorium. Disse
kriteriene skal være objektive og ikke-diskriminerende.

3. Muligheten for å levere elektrisitet gjennom en direkte
linje som nevnt i nr. 1 skal ikke påvirke muligheten for å inngå
elektrisitetskontrakter i samsvar med artikkel 17 og 18.

4. Medlemsstatene kan gjøre tillatelsen til å opprette en
direkte linje betinget av at nettadgang er nektet, eventuelt på
grunnlag av artikkel 17 nr. 5 eller artikkel 18 nr. 4, eller av at
det innledes en tvisteløsningsprosedyre i henhold til artikkel
20.

5. Medlemsstatene kan nekte å godkjenne en direkte linje
dersom tildelingen av en slik tillatelse ville stride mot
bestemmelsene i artikkel 3. En slik nektelse skal være behørig
begrunnet.

Artikkel 22

Medlemsstatene skal opprette egnede og effektive mekanismer
for regulering, kontroll og oversiktlighet for å hindre misbruk
av en dominerende stilling, særlig dersom dette går ut over
forbrukerne, og enhver form for aggressiv atferd. I disse
mekanismene skal det tas hensyn til bestemmelsene i traktaten,
særlig artikkel 86.

KAPITTEL VIII

Sluttbestemmelser

Artikkel 23

I tilfelle en plutselig krise i energimarkedet og dersom det er
fare for personers fysiske sikkerhet, for apparaters eller
anleggs sikkerhet eller for nett-integriteten, kan en medlems-
stat midlertidig treffe de nødvendige beskyttelsestiltak.

Slike tiltak skal i minst mulig grad forstyrre virkemåten til det
indre marked og skal ikke være mer omfattende enn strengt
nødvendig for å avhjelpe de plutselige problemer som er
oppstått.

Den berørte medlemsstat skal omgående underrette de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen om slike tiltak, og
Kommisjonen kan beslutte at medlemsstaten må endre eller
avvikle tiltakene dersom de virker konkurransevridende og
påvirker handelen negativt i et omfang som strider mot felles
interesser.

Artikkel 24

1. De medlemsstater der forpliktelser eller garantier for drift
gitt før ikrafttredelsen av dette direktiv ikke kan oppfylles på
grunn av bestemmelsene i dette direktiv, kan anmode om en
overgangsordning som Kommisjonen kan innvilge under
hensyn til bl.a. det berørte nettets størrelse og grad av
sammenkopling med andre nett og strukturen i den berørte
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elektrisitetsindustrien. Kommisjonen skal underrette
medlemsstatene om slike anmodninger før det treffes
beslutning om dem, samtidig som hensynet til fortrolige
opplysninger ivaretas. Beslutningen skal kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Overgangsordningen skal være av begrenset varighet og
skal være knyttet til utløpet av garantiene og forpliktelsene
nevnt i nr. 1. Overgangsordningen kan omfatte avvik fra
kapittel IV, VI og VII i dette direktiv. Anmodninger om
overgangsordning skal rettes til Kommisjonen senest ett år
etter ikrafttredelsen av dette direktiv.

3. Medlemsstater som etter at direktivet er trådt i kraft, kan
påvise at det foreligger betydelige problemer med driften av
deres små isolerte nett, kan anmode om unntak fra de aktuelle
bestemmelser i kapittel IV, V, VI og VII, og dette kan innvilges
av Kommisjonen. Sistnevnte skal underrette medlemsstatene
om slike anmodninger før det treffes beslutning om dem,
samtidig som hensynet til fortrolige opplysninger ivaretas.
Beslutningen skal kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps
Tidende. Dette nummer gjelder også for Luxembourg.

Artikkel 25

1. Kommisjonen skal innen utgangen av det første året etter
ikrafttredelsen av dette direktiv framlegge for Rådet og
Europaparlamentet en rapport om harmoniseringskrav som
ikke er knyttet til bestemmelsene i dette direktiv. Om
nødvendig skal Kommisjonen vedlegge rapporten alle
harmoniseringsforslag som er nødvendige for at det indre
marked for elektrisitet skal virke tilfredsstillende.

2. Rådet og Europaparlamentet skal uttale seg om
forslagene innen to år etter at disse er framlagt.

Artikkel 26

Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av dette direktiv på
nytt og framlegge en rapport om de erfaringene som er gjort
med virkemåten til det indre marked for elektrisitet og
anvendelsen av de alminnelige regler nevnt i artikkel 3, slik at

Europaparlamentet og Rådet på bakgrunn av erfaringene og i
god tid kan ta stilling til muligheten for ytterligere åpning av
markedet, noe som vil kunne få virkning ni år etter at dette
direktiv er trådt i kraft, idet det tas hensyn til at systemene
nevnt i artikkel 17 og 18 er samtidige.

Artikkel 27

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 19.
februar 1999. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

2. Belgia, Hellas og Irland kan på grunn av de tekniske
særegenhetene ved sine elektrisitetsnett få en ytterligere frist
på henholdsvis ett år, to år og ett år til å oppfylle forpliktelsene
i dette direktiv. Dersom disse medlemsstatene gjør bruk av
denne muligheten, skal de underrette Kommisjonen om det.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlems-
statene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 28

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

Artikkel 29

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1996.

For Europaparlamentet For Rådet

K. HÄNSCH S. BARRETT

President Formann
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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:

1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 85/1999 av 25. juni 1999(1).

2) Rådsdirektiv 98/76/EF av 1. oktober 1998 om endring av
direktiv 96/26/EF om adgang til yrket som godstrans-
portør og persontransportør på vei og om gjensidig
godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette slike trans-
portørers faktiske utøvelse av etableringsadgangen i
innenlands og internasjonal transportvirksomhet(2) skal
innlemmes i avtalen.

3) Liechtenstein må innrømmes en overgangsperiode med
hensyn til bestemmelsene i direktiv 98/76/EF –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 19 (rådsdirektiv 96/26/EF) tilføyes
følgende:

«, endret ved:

– 398 L 0076: Rådsdirektiv 98/76/EF av 1. oktober 1998
(EFT L 277 av 14.10.1998, s. 17).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasning:

a) Liechtenstein skal gjennomføre de endringer som er gjort
i direktivet ved rådsdirektiv 98/76/EF, innen 26.
november 2000.

b) I artikkel 3 nr. 3 bokstav c) skal for EFTA-statenes
vedkommende med «de nasjonale valutaene til de

medlemsstatene som ikke er med i tredje fase av
pengeunionen» forstås «EFTA-statenes nasjonale
valutaer», og med «offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende» skal forstås «offisielt kunngjort i
hver EFTA-stat».

c) EFTA-statene skal godkjenne fellesskapsbeviset utstedt
av EFs medlemsstater i samsvar med direktivets artikkel
3 nr. 4 bokstav d). Med hensyn til slik godkjenning skal
henvisninger til «medlemsstat(er)» i bestemmelsene i
fellesskapsbeviset fastlagt i direktivets vedlegg Ia forstås
som henvisninger til «medlemsstat(er) i EF, Island,
Liechtenstein og/eller Norge».

d) Fellesskapet og EFs medlemsstater skal godkjenne beviset
utstedt av Island, Liechtenstein og Norge i samsvar med
direktivet, som tilpasset i tillegg 7 til dette vedlegg.

e) Beviset utstedt av Island, Liechtenstein og Norge skal
være i samsvar med mønsteret fastlagt i tillegg 7 til dette
vedlegg.»

Artikkel 2

Tillegget i vedlegget til denne beslutning blir tillegg 7 til
avtalens vedlegg XIII.

Artikkel 3

Teksten til rådsdirektiv 98/76/EF på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 169/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 45, 

og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 2) 

av 23.11.2000, s. 111.

(2) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 17.

2001/EØS/11/16

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann



VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 169/1999

"TILLEGG 7

BEVIS OMHANDLET I VEDLEGG Ia TIL RÅDSDIREKTIV 98/76/EF, TILPASSET FOR EØS-
AVTALENS FORMÅL

(se tilpasning d) til avtalens vedlegg XIII nr. 19)
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(1) EFTA-statens nasjonalitetsmerke: (IS) Island, (FL) Liechtenstein, (N) Norge.
(2) Myndighet eller organ som på forhånd er utpekt for dette formål av hver EFTA-stat for å utstede denne attest.
(3) Stryk det som ikke passer.
(4) Etternavn og samtlige fornavn, fødselssted og -dato.
(5) Opplysninger om prøven.
(6) Referanse til internrettslige bestemmelser vedtatt på området i samsvar med nevnte direktiv.
(7) Stempel og signatur til den myndighet eller det organ som har utstedt attesten.»

VEDLEGG II

«VEDLEGG Ia

DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

(Kraftig, lysebrunt papir — format DIN A4)

(Tekst utarbeidet på det, de eller et av de offisielle språkene i den EFTA-stat som utsteder attesten)

ATTEST FOR FAGLIG DYKTIGHET TIL Å UTFØRE INNENLANDS [OG INTERNASJONAL](3)  
TRANSPORT AV GODS [OG PASSASJERER](3) PÅ VEI

Vi(2), ................................................................................................................................................................., bekrefter med dette
a) at(4) ....................................................................................................................................................................................................

født i ................................................................................., den ......................................................................................................

har bestått delprøvene som inngår i prøven (år: …………, termin: ……………)(5) med sikte på å oppnå attest for faglig
dyktighet til å utføre innenlands [og internasjonal](3) transport av gods [passasjerer](3) på vei, i samsvar med bestemmelsene i(6)
............................................................................................................................................................................................................

b) at personen nevnt under bokstav a) er faglig kvalifisert til å arbeide i et gods[passasjer](3) transportforetak (veitransport)

– som bare utfører innenlands transport(3),

– som utfører internasjonal transport(3).

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

...............................................................................................(7)

Vedkommende EFTA-stats nasjonalitetsmerke(1)

Nr. …………

Denne attest gjelder som tilstrekkelig bevis for faglig dyktighet som omhandlet i artikkel 10 nr. 1 i rådsdirektiv 96/26/EF av 29.
april 1996 om adgang til yrket som godstransportør og persontransportør på vei og om gjensidig godkjenning av diplomer,
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette slike transportørers faktiske utøvelse av etableringsadgangen i
innenlands og internasjonal transportvirksomhet, tilpasset for EØS-avtalens formål.

Navn på vedkommende myndighet eller organ(2)
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forskjellene mellom de nasjonale regelverk om adgang
til yrket som transportør på vei og om gjensidig
godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis, kan føre til konkurransevridning.

2) Med henblikk på det indre markeds virkemåte bør
harmoniseringsprosessen på dette området fortsettes
gjennom en ytterligere styrking av fellesreglene fastsatt i
direktiv 96/26/EF(4).

3) Som følge av utviklingen innen markedet for
godstransport på vei og av hensyn til det indre markeds
virkemåte bør virkeområdet for direktiv 96/26/EF utvides
til visse kategorier av godstransportører på vei for en
annens regning som benytter kjøretøyer med liten
lasteevne, for eksempel budtjenester, med forbehold om
særlig unntak for godstransportforetak som utfører lokal
transport over korte distanser og benytter kjøretøyer med
største tillatte totalvekt på mellom 3,5 og 6 tonn.

4) Det bør fastsettes strengere krav til god vandel, herunder
krav når det gjelder miljøvern og yrkesansvar.

5) For å unngå skjevheter i markedet er det med hensyn til
økonomisk evne nødvendig å heve minstekravet til likvid
kapital og likvide reserver, samt hvert femte år å fastsette
verdien i euro for de nasjonale valutaene til de
medlemsstatene som ikke er med i tredje fase av
pengeunionen.

6) Med hensyn til faglig dyktighet må søkere til yrket som
transportør kunne dokumentere at de har gjennomgått
opplæring innenfor de samme emner på et harmonisert
minstenivå og at de innehar et eksamensbevis, utarbeidet
etter et sammenlignbart mønster, som bekrefter faglig
dyktighet, særlig på det forretningsmessige område, på et
harmonisert minstenivå og på grunnlag av
kontrollmetoder som er ensartede i samtlige
medlemsstater. For dette formål bør også visse sider ved
den måten prøven organiseres på, harmoniseres.

7) Medlemsstatenes rett til å avholde obligatoriske
forberedelseskurs til en prøve i faglig dyktighet for
søkere som tar prøven for første gang og som har sitt
vanlige bosted på deres territorium, skal ikke bli berørt.

8) Uten at direktiv 96/26/EF berøres, varierer derfor det
kunnskapsnivå som skal tas i betraktning ved utstedelse
av bevis for faglig dyktighet, fra medlemsstat til
medlemsstat. På grunn av disse forskjellene vil de
nasjonale tiltakene ofte variere betraktelig innenfor den
rammen som er fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv,
særlig når det gjelder transportørenes kvalifikasjoner,
tjenestenes kvalitet og trafikksikkerheten.

9) I en begrenset periode, og etter samråd med
Kommisjonen, bør medlemsstatene ha anledning til å
kreve at personer som aldri tidligere har oppnådd bevis
for faglig dyktighet i én av medlemsstatene, men som har
bestått prøven i faglig dyktighet i én medlemsstat mens
de hadde sitt vanlige bosted i en annen medlemsstat der
de har til hensikt å utøve transportøryrket for første gang,
avlegger en tilleggsprøve. En slik tilleggsprøve bør
omfatte områder der nasjonale forhold ved yrket er
annerledes enn i den medlemsstaten der de har bestått
prøven, særlig bestemte nasjonale forhold av
forretningsmessig, sosial, skattemessig og teknisk art,
eller forhold knyttet til måten markedet er organisert på,
samt selskapsrettslige forhold.

RÅDSDIREKTIV 98/76/EF

av 1. oktober 1998

om endring av direktiv 96/26/EF om adgang til yrket som godstransportør
og persontransportør på vei og om gjensidig godkjenning av diplomer, eksamensbevis
og andre kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette slike transportørers faktiske utøvelse

av etableringsadgangen i innenlands og internasjonal transportvirksomhet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 277 av 14.10.1998, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/1999 av 26. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 95 av 24.3.1997, s. 66 og EFT C 324 av 25.10.1997, s. 6.

(2) EFT C 287 av 22.9.1997, s. 21.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. juli 1997 (EFT C 286 av 22.9.1997, s.
224), Rådets felles holdning av 17. mars 1998 (EFT C 161 av 27.5.1998, s.
12) og europaparlamentsbeslutning av 17. juni 1998 (EFT C 210 av
6.7.1998).

(4) EFT L 124 av 23.5.1996, s. 1.
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10) Det må innføres overgangsordninger for gjennom-
føringen av direktiv 96/26/EF i Østerrike, Finland og
Sverige.

11) Det er nødvendig med regelmessig kontroll av i hvilken
grad godkjente transportører fremdeles oppfyller kravene
til god vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet.

12) Medlemsstatene må pålegge effektive, riktig avpassede
og avskrekkende sanksjoner med henblikk på det indre
markeds virkemåte –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/26/EF gjøres følgende endringer:

1) i artikkel 1 nr. 2 skal

– første strekpunkt lyde:

«– «yrket som godstransportør på vei», den
virksomhet som utøves av et foretak som med en
motorvogn eller en kombinasjon av kjøretøyer
transporterer gods for en annens regning,»

– følgende strekpunkt tilføyes:

«– «vanlig bosted», det sted der en person bor til
vanlig, det vil si i minst 185 dager per kalenderår,
på grunn av personlig og yrkesmessig tilknytning
eller, for personer uten yrkesmessig tilknytning,
på grunn av personlig tilknytning som viser tett
forbindelse mellom personen og stedet der
vedkommende bor.

Imidlertid skal det vanlige bostedet til en person
som har yrkesmessig tilknytning til et annet sted
enn det stedet vedkommende har personlig
tilknytning til, slik at vedkommende bor
vekselvis på ulike steder i to eller flere
medlemsstater, anses for å være det stedet
vedkommende har personlig tilknytning til,
forutsatt at vedkommende vender tilbake dit
regelmessig. Dette siste vilkåret skal ikke gjelde
når personen oppholder seg i en medlemsstat for
å utføre et oppdrag av begrenset varighet. Det å
følge undervisning ved et universitet eller en
skole innebærer ikke bytting av vanlig bosted.»

2) i artikkel 2 skal

– nr. 1 lyde:

«1. Dette direktiv får ikke anvendelse på
foretak som utøver yrket som godstransportør på vei
med motorvogner eller kjøretøykombinasjoner med
tillatt totalvekt som ikke overstiger 3,5 tonn.
Medlemsstatene kan imidlertid senke ovennevnte
grense for alle eller visse transportkategorier.»

– nr. 2 bli nr. 2 bokstav a), mens nytt nr. 2 bokstav b)
skal lyde:

b) «Når det gjelder foretak som utøver yrket som
godstransportør på vei med kjøretøyer med tillatt
totalvekt på mellom 3,5 og 6 tonn, kan
medlemsstatene, etter å ha informert Kommi-
sjonen, helt eller delvis frita foretak for
anvendelse av dette direktiv dersom de
utelukkende utfører lokaltransport som bare har
liten betydning for transportmarkedet på grunn av
de korte kjørestrekningene det dreier seg om.»

3) i artikkel 3 skal

– nr. 2 bokstav c) lyde:

«c) er blitt dømt for alvorlige overtredelser av
gjeldende bestemmelser om

– lønns- og arbeidsvilkår innen yrket, eller

– gods- eller eventuelt persontransportvirksom-
het på vei, særlig regler som gjelder førernes
kjøre- og hviletid, nyttekjøretøyenes vekt og
dimensjoner, trafikksikkerheten og kjøre-
tøyenes sikkerhet, miljøvern samt øvrige
regler som gjelder yrkesansvaret.»

– nr. 3 bokstav c) lyde:

«c) Foretaket må ha til rådighet kapital og reserver
tilsvarende minst 9000 euro når det benyttes bare
ett kjøretøy, og minst 5000 euro for hvert
kjøretøy som kommer i tillegg.

I dette direktiv skal verdien i euro for de
nasjonale valutaene til de medlemsstatene som
ikke er med i tredje fase av pengeunionen,
fastsettes hvert femte år. Kursene som skal
benyttes, er de som blir oppnådd første virkedag
i oktober og er offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. De skal gjelde fra 1. januar
i det påfølgende kalenderår.»

– nr. 3 bokstav d) lyde:

«d) Ved anvendelsen av bokstav a), b) og c) kan
vedkommende myndighet som dokumentasjon



godta eller kreve en bekreftelse eller forsikring
fra en bank eller en annen kvalifisert institusjon.
Denne bekreftelse eller forsikring kan være en
bankgaranti, eventuelt et pant eller en kausjon
eller annen tilsvarende sikkerhet.»

– nr. 4 lyde:

«4. a) Kravet til faglig dyktighet skal innebære at
vedkommende er i besittelse av kunnskaper
svarende til det opplæringsnivå som er
fastsatt i vedlegg I, i de emnene som der står
oppført. Den faglige dyktighet skal fastslås
ved en obligatorisk skriftlig prøve, eventuelt
supplert av en muntlig prøve, som skal
organiseres etter mønsteret fastsatt i vedlegg
I av den myndighet eller det organ som er
utpekt for dette formål av medlemsstaten.

b) Medlemsstatene kan frita for denne prøven
søkere som kan dokumentere minst fem års
praktisk erfaring på ledernivå i et
transportforetak, forutsatt at disse søkerne
består en kontrollprøve som medlemsstatene
skal fastsette nærmere regler for i samsvar
med vedlegg I.

c) Medlemsstatene kan frita for prøven innehavere
av visse diplomer for høyere eller teknisk
utdanning som forutsetter godt kjennskap til
emnene oppført i fortegnelsen i vedlegg I, og
som de skal definere nærmere, i de emner som
omfattes av de aktuelle diplomer.

d) Et dokument utstedt av myndigheten eller
organet nevnt i bokstav a) skal framlegges
som bevis for faglig dyktighet. Dette beviset
skal utarbeides i samsvar med mønsteret for
bevis i vedlegg Ia.

e) For kandidater som har til hensikt å ha den
reelle og permanente ledelse av foretak som
utelukkende utfører innenlands transport, kan
medlemsstatene fastsette at de kunnskapene
som skal tas i betraktning for å fastslå faglig
dyktighet, skal omfatte bare emner med
tilknytning til innenlands transportvirksom-
het. I slike tilfeller skal det på beviset for
faglig dyktighet som det er gitt et mønster for
i vedlegg Ia, opplyses at innehaveren er
kvalifisert utelukkende til å ha den reelle og
permanente ledelse av foretak som utfører
transportoppdrag i den medlemsstat som har
utstedt beviset.

f) Etter samråd med Kommisjonen kan en
medlemsstat kreve at enhver fysisk person
som er innehaver av et bevis for faglig

dyktighet utstedt av vedkommende myndig-
het i en annen medlemsstat etter 1. oktober
1999, mens personen hadde sitt vanlige
bosted i den første medlemsstaten, avlegger
en tilleggsprøve som avholdes av den
myndighet eller det organ som er utpekt til
dette av den første medlemsstaten. Tilleggs-
prøven skal omfatte konkrete kunnskaper
knyttet til nasjonale forhold ved yrket som
transportør på vei i den første medlemsstaten.

Denne bokstav kommer til anvendelse i en
periode på tre år fra 1. oktober 1999.
Perioden kan forlenges for en ny periode på
høyst fem år av Rådet etter forslag fra
Kommisjonen i henhold til traktatens regler.
Bestemmelsene i denne bokstav gjelder
utelukkende for fysiske personer som på det
tidspunkt da de oppnådde beviset for faglig
dyktighet etter vilkårene nevnt i første ledd,
aldri tidligere hadde oppnådd det nevnte
beviset i en medlemsstat.»

4) i artikkel 5 skal

– nytt strekpunkt i nr. 1 lyde:

«– 1. januar 1995 for Østerrike, Finland og
Sverige.»

– nytt strekpunkt i nr. 2 første ledd, etter strekpunktet
som begynner med «— etter 2. oktober 1989», lyde:

«– etter 31. desember 1994 og før 1. januar 1997 for
Østerrike, Finland og Sverige.»

– nytt strekpunkt i nr. 2 første ledd, etter strekpunktet
som begynner med «— 1. juli 1992», lyde:

«– 1. januar 1997 for Østerrike, Finland og
Sverige.»

– nytt nummer lyde:

«3. a) Alle foretak med tillatelse til å utøve yrket
som transportør på vei før 1. oktober 1999
må, med hensyn til bilparken de bruker per
denne datoen, oppfylle bestemmelsene i
artikkel 3 nr. 3 senest 1. oktober 2001.

Disse foretakene må likevel oppfylle
bestemmelsene i artikkel 3 nr. 3 når det
gjelder utvidelser av bilparken etter 1.
oktober 1999.

b) Foretak som utøver yrket som godstrans-
portør på vei før 1. oktober 1999 ved hjelp av
kjøretøyer med største tillatte totalvekt på
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mellom 3,5 og 6 tonn, må oppfylle
bestemmelsene i artikkel 3 nr. 3 senest 1.
oktober 2001.»

5) nye ledd i artikkel 6 nr. 1 lyde:

«Medlemsstatene skal påse at vedkommende
myndigheter jevnlig, og minst hvert femte år, forsikrer
seg om at foretakene fremdeles oppfyller kravene til god
vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet.

Dersom kravet til økonomisk evne ikke er oppfylt på
tidspunktet for kontrollen, men foretakets økonomiske
situasjon ellers gir grunn til å tro at kravet til økonomisk
evne innen overskuelig tid igjen vil bli oppfylt på en
varig måte på basis av en økonomisk plan, kan
vedkommende myndigheter gi en tilleggsfrist på høyst ett
år.»

6) i artikkel 7 skal:

– begynnelsen av nr. 1 lyde: «1. Når det er begått
overtredelser av bestemmelsene . . .»

– nr. 2 oppheves, og tidligere nr. 3 bli nytt nr. 2,

7) i artikkel 8

– utgår i nr. 2 ordene «og for at vedkommendes bo ikke
tidligere er tatt under konkursbehandling,»

– utgår siste punktum i nr. 4,

8) i artikkel 10 nr. 3 erstattes datoen 1. januar 1990 med den
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd i dette direktiv,

9) etter artikkel 10 innsettes følgende artikler:

«Artikkel 10a

Medlemsstatene skal fastsette en ordning med sanksjoner
for overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre anvendelsen av disse sanksjonene. De
sanksjonene som fastsettes på denne måten, skal være
effektive, riktig avpassede og avskrekkende.

Artikkel 10b

Etter 1. oktober 1999 skal medlemsstatene anerkjenne
som tilstrekkelig bevis for faglig dyktighet attester som
samsvarer med mønsteret i vedlegg I a og er utstedt av
den myndighet eller det organ som er utpekt for dette
formål av enhver annen medlemsstat.»

10) vedlegg I erstattes med vedlegg I til dette direktiv, og
vedlegg Ia, i vedlegg II til dette direktiv, innsettes.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 1. oktober 1999 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 1. oktober 1998.

For Rådet

C. EINEM

Formann



VEDLEGG I

«VEDLEGG I

I. FORTEGNELSE OVER EMNER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 4

De kunnskaper som skal tas i betraktning ved medlemsstatenes fastslåelse av faglig dyktighet, skal som et
minimum omfatte de emner som er oppført i denne fortegnelse for henholdsvis gods- og persontransport
på vei. Innen disse emnene må de som søker om å utøve yrket som transportør på vei, oppnå det
kunnskaps- og egnethetsnivå som er nødvendig for å lede et transportforetak.

Det minimumsnivå med hensyn til kunnskaper som er angitt nedenfor, kan ikke være lavere enn nivå 3 i
den struktur for opplæringsnivå som er fastsatt i vedlegget til vedtak 85/368/EØF(1), dvs. det
opplæringsnivå som oppnås gjennom obligatorisk skolegang supplert med enten yrkesrettet opplæring og
teknisk tilleggsopplæring eller teknisk eller annen videregående opplæring.

A. Privatrettslige forhold

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne de viktigste kontrakter som benyttes innen veitransportvirksomhet og de derav følgende
rettigheter og plikter,

2) kunne forhandle fram en transportkontrakt som er juridisk gyldig, særlig med hensyn til
transportvilkårene,

Godstransport på vei

3) kunne bedømme et erstatningskrav fra en oppdragsgiver som gjelder skader som følge av tap eller
skader på godset under transporten, eller på grunn av forsinket levering, samt vurdere følgene av
erstatningskravet for hans kontraktsmessige ansvar,

4) kjenne de regler og forpliktelser som følger av CMR-konvensjonen om avtaler om internasjonal
veitransport,

Persontransport på vei

5) være i stand til å vurdere et erstatningskrav fra en oppdragsgiver som gjelder skade på passasjerer
eller deres bagasje forårsaket av en ulykke under transporten, eller et krav om erstatning på grunn
av forsinkelse, samt vurdere følgene av erstatningskravet for hans kontraktsmessige ansvar.

B. Handelsrettslige forhold

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne de vilkår og formaliteter som gjelder for utøvelse av handelsvirksomhet, de generelle
forpliktelser som påhviler en næringsdrivende (registrering, føring av bøker osv.), samt kjenne til
følgene av en konkurs,

2) ha rimelig kjennskap til de forskjellige former for kommersielle selskaper og hvilke regler som
gjelder med hensyn til stiftelse og drift.

C. Sosialrettslige forhold

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne rollen og virkemåten til de forskjellige sosiale institusjoner som er aktuelle innen
veitransportsektoren (fagforeninger, bedriftsutvalg, tillitsvalgte, arbeidsinspektører osv.),
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(1) Rådsvedtak 85/368/EØF av 16. juli 1985 om samsvar mellom de kvalifikasjoner som oppnås ved yrkesrettet opplæring i
medlemsstatene i De europeiske fellesskap (EFT L 199 av 31.7.1985, s. 56).



(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale område innen
veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1).

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s.
8). Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/97 (EFT L 154 av 12.6.1997, s. 21).

2) kjenne arbeidsgivers forpliktelser med hensyn til trygd,

3) kjenne reglene som gjelder for arbeidsavtaler for de forskjellige kategorier arbeidstakere i
veitransportforetak (avtaletyper, partenes forpliktelser, arbeidstid og -vilkår, betalt ferie, vederlag,
kontraktsbrudd osv.),

4) kjenne bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3820/85(1) og forordning (EØF) nr. 3821/85(2) og
de praktiske tiltak som må treffes i forbindelse med gjennomføringen av dem.

D. Skatterettslige forhold

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig kjenne bestemmelsene om

1) merverdiavgift på transporttjenester,

2) avgifter på motorvogner,

3) avgiftene på visse kjøretøyer som brukes innen veitransport, samt bompenger og veibruksavgifter
for visse deler av infrastrukturen,

4) inntektsskatt.

E. Forretningsmessig og økonomisk ledelse av et foretak

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne de lovbestemmelser og praktiske bestemmelser som gjelder bruk av sjekk, veksler,
egenveksler, kredittkort og andre betalingsmidler og -metoder,

2) kjenne de forskjellige former for kreditt (bankkreditt, remburs, kausjon, pant, leasing, leie,
faktoring osv.) samt de omkostninger og forpliktelser som er knyttet til dem,

3) vite hva en balanse er, hvordan den ser ut, og hvordan den skal fortolkes,

4) kunne lese og fortolke et resultatregnskap,

5) kunne foreta en analyse av foretakets økonomiske stilling og lønnsomhet, særlig på grunnlag
av finansielle nøkkeltall,

6) kunne sette opp et budsjett,

7) kjenne bestanddelene i foretakets kostpris (faste kostnader, variable kostnader, driftskapital,
avskrivninger osv.) og være i stand til å foreta beregninger per kjøretøy, per kilometer, per tur
eller per tonn,

8) være i stand til å sette opp en organisasjonsplan som omfatter samtlige ansatte i foretaket og
utarbeide arbeidsplaner osv.,

9) kjenne prinsippene for markedsundersøkelse, salgsfremmende tiltak for transporttjenester,
utarbeiding av kunderegistre, reklame og PR-arbeid osv.,

10) kjenne de forskjellige typer forsikring som benyttes innen veitransport (ansvarsforsikring,
personskadeforsikring, skadeforsikring og reisegodsforsikring) samt derav følgende garantier
og forpliktelser,

11) kjenne til bruken av veitransporttelematikk,

Godstransport på vei

12) være i stand til å anvende reglene for fakturering av godstransporttjenester på vei og å kjenne
Incoterm-kodenes betydning og hva de innebærer,
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13) kjenne de forskjellige typer virksomhet tilknyttet transportsektoren samt deres rolle, funksjoner
og eventuelle rettslige status,

Persontransport på vei

14) kunne anvende takstreglene og prisdanningen i offentlig og privat persontransport,

15) kunne anvende reglene for fakturering av persontransporttjenester på vei.

F. Markedsadgang

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne yrkesbestemmelsene om veitransport som utføres for en annens regning, om leie av
industrikjøretøyer og underleverandørvirksomhet, særlig reglene for den offisielle organiseringen
av næringen, adgangen til yrket, tillatelser til å utføre transport på vei innenfor og utenfor
Fellesskapet, og om kontroller og sanksjoner,

2) kjenne bestemmelsene om opprettelse av et veitransportforetak,

3) kjenne de forskjellige dokumentene som kreves for å kunne utføre veitransporttjenester og være i
stand til å sette i verk kontrollprosedyrer for å sikre at de fastsatte dokumenter i forbindelse med
det utførte transportoppdrag, særlig de som gjelder kjøretøy, fører, gods og bagasje, finnes
tilgjengelig både i kjøretøyet og i foretakets lokaler,

Godstransport på vei

4) kjenne reglene for organisering av markedet for godstransport på vei, spedisjon og logistikk,

5) kjenne formalitetene i forbindelse med grensepassering, T-dokumentenes og TIR-carnetenes rolle
og betydning, samt de forpliktelser og det ansvar som er knyttet til bruken av dem,

Persontransport på vei

6) kjenne reglene for organisering av markedet for persontransport på vei,

7) kjenne reglene for å etablere persontransporttjenester på vei og være i stand til å sette opp
transportplaner.

G. Tekniske standarder og teknisk drift

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne reglene for kjøretøyenes vekt og dimensjoner i medlemsstatene samt prosedyrene for
ekstraordinære transporter som avviker fra disse reglene,

2) være i stand til å velge kjøretøyer og tilhørende bestanddeler (understell, motor,
overføringsinnretninger, bremseanlegg) i samsvar med foretakets behov,

3) kjenne formalitetene for typegodkjenning, registrering og teknisk kontroll av disse kjøretøyene,

4) kunne vurdere hvilke tiltak som må treffes for å redusere støy og bekjempe forurensning forårsaket
av utslipp fra motorvogner,

5) kunne utarbeide periodiske vedlikeholdsplaner for kjøretøyene og deres utstyr,

Godstransport på vei

6) kjenne de forskjellige typer håndterings- og lasteutstyr (endekarmer, containere, paller osv.) og
være i stand til å etablere prosedyrer og gi instrukser for på- og avlessing av gods (fordeling,
stabling, stuing og sikring),

7) kjenne de forskjellige teknikker for kombinert jernbane-/veitransport og roro-transport,
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(1) Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods (EFT
L 319 av 12.12.1994, s. 7). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 96/86/EF (EFT L 335 av 24.12.1996, s. 43).

(2) Rådsdirektiv 96/35/EF av 3. juni 1996 om utpeking av og faglige kvalifikasjoner for sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods
med jernbane, på vei eller innlands vannvei (EFT L 145 av 19.6.1996, s. 10).

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar 1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det
europeiske fellesskap (EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1). Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 120/97 (EFT L 22 av
24.1.1997, s. 14).

8) kunne etablere prosedyrer for overholdelse av reglene for transport av farlig gods og avfall, særlig
dem som følger av direktiv 94/55/EF(1), direktiv 96/35/EF(2) og forordning (EF) nr. 259/93(3),

9) kunne etablere prosedyrer for overholdelse av reglene for transport av lett bedervelige matvarer,
særlig dem som følger av avtalen om internasjonal transport av lett bedervelige matvarer og
spesialutstyr som skal nyttes til slik transport (ATP),

10) kunne etablere prosedyrer for overholdelse av bestemmelsene om transport av levende dyr.

H. Trafikksikkerhet

Gods- og persontransport på vei

Søkeren må særlig

1) kjenne de kvalifikasjonskrav som stilles til kjøretøyenes førere (førerkort, helseattest,
egnethetssertifikat osv.),

2) kunne treffe nødvendige tiltak for å sikre at førerne overholder gjeldende regler, forbud og
restriksjoner for trafikken i de forskjellige medlemsstatene (fartsgrenser, forkjørsrett, stans og
parkering, lysbruk, trafikkskilt osv.),

3) være i stand til å utarbeide instrukser til førerne når det gjelder kontroll av at sikkerhetsstandardene
er oppfylt for kjøretøyenes, utstyrets og lastens tilstand og når det gjelder forebyggende tiltak,

4) være i stand til å innføre prosedyrer som skal følges ved ulykker, og iverksette egnede prosedyrer
for å hindre gjentakelse av ulykker eller alvorlige trafikkforseelser,

Persontransport på vei

5) være i besittelse av grunnleggende kunnskaper om medlemsstatenes veinett.

II. ORGANISERING AV PRØVEN

1. Medlemsstatene skal avholde en obligatorisk skriftlig prøve, som de kan supplere med en muntlig
prøve, for å kontrollere at de som søker om å få utøve yrket som transportør på vei har nådd det
kunnskapsnivå som kreves i emnene oppført i del I, og særlig at de er i stand til å bruke de tilhørende
verktøy og teknikker og til å utføre de nødvendige administrative og organisatoriske oppgaver.

a) Den obligatoriske skriftlige prøven består av to delprøver:

– en skriftlig prøve som kan ha form av spørsmål med flervalgssvar (fire alternativer) eller
spørsmål som skal besvares direkte, eller en kombinasjon,

– skriftlige øvelser/case studies.

Hver delprøve skal vare i minst to timer.

b) Dersom det avholdes muntlig prøve, kan medlemsstatene stille som vilkår for deltakelse i denne
prøven at den skriftlige prøven er bestått.

2. Dersom medlemsstatene også avholder en muntlig prøve, må de for hver av de tre prøvene benytte
vekting for minst 25 % og høyst 40 % av det totale antall poeng som kan gis.

Dersom medlemsstatene bare avholder skriftlig prøve, må de for hver av prøvene benytte vekting for
minst 40 % og høyst 60 % av det totale antall poeng som kan gis.

3. Ved prøvene må søkerne oppnå et samlet gjennomsnitt på minst 60 % av det totale antall poeng som kan
gis, og vil ikke kunne bestå dersom de i noen av prøvene oppnår mindre enn 50 % av det totale antall
mulige poeng. For en enkelt prøve kan en medlemsstat redusere denne prosentsatsen fra 50 til 40.»
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(1) Medlemsstatenes nasjonalitetsmerke: (B) Belgia, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (IRL) Irland, (I) Italia, (L) Luxembourg, (NL)
Nederland, (A) Østerrike, (P) Portugal, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det forente kongerike.

(2) Myndighet eller organ som på forhånd er utpekt for dette formål av hver medlemsstat i Det europeiske fellesskap for å utstede denne attest.
(3) Stryk det som ikke passer.
(4) Etternavn og samtlige fornavn, fødselssted og -dato.
(5) Opplysninger om prøven.
(6) Referanse til internrettslige bestemmelser vedtatt på området i samsvar med nevnte direktiv.
(7) Stempel og signatur til den myndighet eller det organ som har utstedt attesten.»

VEDLEGG II

«VEDLEGG Ia

DET EUROPEISKE FELLESSKAP

(Kraftig, lysebrunt papir — format DIN A4)

(Tekst utarbeidet på det, de eller et av de offisielle språkene i den medlemsstat som utsteder attesten)

ATTEST FOR FAGLIG DYKTIGHET TIL Å UTFØRE INNENLANDS [OG INTERNASJONAL](3)  TRANSPORT AV
GODS [OG PASSASJERER](3) PÅ VEI

Vi(2), ................................................................................................................................................................., bekrefter med dette
a) at(4) ....................................................................................................................................................................................................

født i ................................................................................., den ......................................................................................................

har bestått delprøvene som inngår i prøven (år: …………, termin: ……………)(5) med sikte på å oppnå attest for faglig
dyktighet til å utføre innenlands [og internasjonal](3) transport av gods [passasjerer](3) på vei, i samsvar med bestemmelsene i(6)
............................................................................................................................................................................................................

b) at personen nevnt under bokstav a) er faglig kvalifisert til å arbeide i et gods[passasjer](3) transportforetak (veitransport)

– som bare utfører innenlands transport i den medlemsstat som har utstedt attesten(3),

– som utfører internasjonal transport(3).

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

...............................................................................................(7)

Vedkommende medlemsstats nasjonalitetsmerke(1)

Nr. ………………

Denne attest gjelder som tilstrekkelig bevis for faglig dyktighet som omhandlet i artikkel 10 nr. 1 i rådsdirektiv 96/26/EF av 29.
april 1996 om adgang til yrket som godstransportør og persontransportør på vei og om gjensidig godkjenning av diplomer,
eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette slike transportørers faktiske utøvelse av etableringsadgangen i
innenlands og internasjonal transportvirksomhet.

Navn på vedkommende myndighet eller organ(2)
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(1) EFT L 270 av 2.10.1997, s. 19, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41 

av 2.10.1997, s. 1.

(2) EFT L 142 av 5.6.1999, s. 26.

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. 33/97 av 29. mai 1997(1).

Kommisjonsdirektiv 1999/52/EF av 26. mai 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 96/96/EF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk
kontroll av motorvogner og deres tilhengere(2) skal innlemmes
i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 16a (rådsdirektiv 96/96/EF) tilføyes
følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0052: Kommisjonsdirektiv 1999/52/EF av 26. mai
1999 (EFT L 142 av 5.6.1999, s. 26).»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/52/EF på islandsk og
norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 170/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

2001/EØS/11/17

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/52/EF

av 26. mai 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 96/96/EF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av

motorvogner og deres tilhengere(*)

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/96/EF av 20. desember 1996 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig artikkel 7 nr. 2 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I det første «auto-oil»-programmet(2) ble det fastslått at motorvogners vedlikeholdsstandard er av
avgjørende betydning for trafikkens innvirkning på luftkvaliteten.

2) Nr. 8.2 i vedlegg II til direktiv 96/96/EF omhandler prøving som skal foretas under periodiske
kontroller for å undersøke om kjøretøyene er forsvarlig vedlikeholdt.

3) I henhold til nr. 8.2.2 i vedlegg II til direktiv 92/55/EØF(3) skal kontrollen av dieselkjøretøyer foretas
ved å måle utslippets røyktetthet ved fri akselerasjon (ubelastet motor).

4) Dette direktiv er en teknisk tilpasning som skal forbedre kvaliteten på den tekniske kontrollen av
utslipp fra kjøretøyer med dieselmotor.

5) Det må arbeides videre for å utvikle andre prøvingsmetoder som gjør det mulig å kontrollere
vedlikeholdstilstanden til kjøretøyer med dieselmotor, særlig med hensyn til partikkelutslipp og
utslipp av NOX.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den
tekniske utvikling av direktivet om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere, nedsatt ved
artikkel 8 i direktiv 96/96/EF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/96/EF gjøres følgende endringer:

I vedlegg II skal nr. 8.2.2 lyde:

«8.2.2. Motorvogner som har motor med kompresjonstenning (dieselmotor):

a) Målinger av utslippets røyktetthet ved fri akselerasjon (ubelastet motor fra tomgangsturtall
opp til avreguleringsturtallet), med giret i fristilling og clutchpedalen i inngrep.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 142 av 5.6.1999, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/1999 av
26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 1.

(2) Et program igangsatt av tre parter, oljeindustrien, bilindustrien og Kommisjonen, for å utvikle standarder for utslipp fra
motorvogner og drivstoffkvalitet med henblikk på år 2000.

(3) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 68.



b) Klargjøring av kjøretøyet:

1) Kjøretøyene kan kontrolleres uten å være klargjort på forhånd, men av
sikkerhetsgrunner bør det påses at motoren er varm og i tilfredsstillende mekanisk
stand.

2) Med forbehold for bestemmelsene i bokstav d) nr. 5), kan ingen kjøretøyer nektes
godkjenning uten å ha blitt klargjort på følgende måte:

3) Motoren skal være varm: det vil si at temperaturen på motoroljen målt med en sonde
i røret for oljepeilepinne skal være minst 80 °C eller tilsvare normal driftstemperatur
dersom den er lavere, eller motorblokkens temperatur målt ved nivået av infrarød
stråling, skal holde minst samme temperatur. Dersom slik måling på grunn av
kjøretøyets oppbygning ikke er mulig, kan motorens normale driftstemperatur fastslås
på annen måte, for eksempel ved at kjøleviften er i drift.

4) Eksosanlegget skal tømmes ved minst tre sykluser med fri akselerasjon eller ved en
tilsvarende framgangsmåte.

c) Prøvingsmetode

1) Visuell kontroll av relevante deler av motorvognens eksosanlegg for å fastslå at det
ikke forekommer lekkasjer.

2) Motoren og en eventuell turbolader skal gå på tomgang før hver syklus med fri
akselerasjon. For tunge dieselkjøretøyer betyr dette at en må vente minst ti sekunder
etter at gasspedalen er sluppet.

3) På begynnelsen av hver syklus med fri akselerasjon skal gasspedalen trykkes raskt og
jevnt inn (på under ett sekund), men ikke voldsomt, slik at det oppnås høyeste ytelse
fra innsprøytingspumpen.

4) Ved hver syklus med fri akselerasjon skal motoren før gasspedalen slippes nå
avreguleringsturtallet eller, for kjøretøyer med automatisk gir, hastigheten angitt av
produsenten eller, dersom slike data ikke er tilgjengelige, to tredeler av
avreguleringsturtallet. Dette kan for eksempel sikres ved at motorturtallet kontrolleres
eller ved at det får gå tilstrekkelig tid fra gasspedalen trykkes inn til den slippes, det
vil si minst to sekunder for kjøretøyer i kategori 1 og 2 som angitt i vedlegg I.

d) Grenseverdier

1) Konsentrasjonsnivået skal ikke overstige nivået angitt på merket i samsvar med
rådsdirektiv 72/306/EØF(2).

2) Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, eller når vedkommende
myndigheter i medlemsstatene beslutter ikke å bruke dem som referanse, skal
grenseverdiene for absorpsjonsfaktoren være som følger:

– sugedieselmotor: 2,5 m-1,

– turboladet dieselmotor: 3,0 m-1,

eller tilsvarende verdier dersom det er brukt annet utstyr enn det som brukes ved EF-
typegodkjenningen.

3) Kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang før 1. januar 1980, er fritatt for
disse krav.
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4) Kjøretøyer skal nektes godkjenning bare dersom det aritmetiske gjennomsnittet av
minst de tre siste syklusene med fri akselerasjon overskrider grenseverdien. Dette
gjennomsnittet kan beregnes ved at det ses bort fra verdier som avviker sterkt fra det
målte gjennomsnittet, eller oppnås ved en annen statistisk beregning som tar hensyn til
de målte verdienes spredning. Medlemsstatene kan begrense det høyeste antall
prøvinger som skal foretas.

5) For å unngå unødvendige prøvinger, kan medlemsstatene som unntak fra
bestemmelsene i nr. 8.2.2 bokstav d) nr. 4 nekte godkjenning av kjøretøyer der de
målte verdiene i mindre enn tre sykluser med fri akselerasjon eller etter syklusene med
utlufting nevnt i bokstav b) nr. 3 (eller tilsvarende framgangsmåte), ligger betydelig
over grenseverdiene. På samme måte kan medlemsstatene for å unngå unødvendig
prøving, som unntak fra bestemmelsene i nr. 8.2.2 bokstav d) nr. 4 godkjenne
kjøretøyer der de målte verdiene i mindre enn tre sykluser med fri akselerasjon eller
etter syklusene med utlufting nevnt i bokstav b) nr. 3 (eller tilsvarende
framgangsmåte), ligger betydelig under grenseverdiene.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2000 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 242 av 4.9.1997, s. 74, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 37 

av 4.9.1997, s. 74.

(2) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 23, rettet ved EFT L 236 av 7.9.1999, s. 38.

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. 25/97 av 30. april 1997(1).

Kommisjonsvedtak 1999/569/EF av 28. juli 1999 om dei
grunnleggjande parametrane for delsystemet «styring, kontroll
og signal» i det transeuropeiske jarnbanesystemet for
høgfartstog(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 37a (rådsdirektiv 96/48/EF)
skal nytt nr. 37b lyde:

«37b. 399 D 0569: Kommisjonsvedtak 1999/569/EF av 28.
juli 1999 om dei grunnleggjande parametrane for
delsystemet «styring, kontroll og signal» i det
transeuropeiske jarnbanesystemet for høgfartstog (EFT
L 216 av 14.8.1999, s. 23), rettet ved EFT L 236 av
7.9.1999, s. 38.»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/569/EF, rettet ved EFT L
236 av 7.9.1999, på islandsk og norsk, som er vedlagt de
respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 171/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

2001/EØS/11/18

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog(1), særleg artikkel 21, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Under møtet 10. juli 1997 i det utvalet som vart
oppnemnt i samsvar med artikkel 21 i direktiv 96/48/EF,
tok Sverige tok opp problemet med frekvens og
strålingsintensitet i grensesnittet for punktmessig
overføring mellom bakke og tog, kalla Eurobalise.

2) Under møtet sitt 16. oktober 1997 stadfesta Den
europeiske samanslutninga for samtrafikkevne i
jarnbanenettet (AEIF) at Eurobalise-grensesnittet er ein
grunnleggjande parameter for delsystemet «styring,
kontroll og signal». 

3) Under møtet i utvalet 19. februar 1998 la AEIF fram ein
analyse, og fleire medlemsstatar bad om at det vert gjort
greie for alle radiofrekvensar som er naudsynte for
delsystemet «styring, kontroll og signal».

4) All interferens med frekvensbandet til radioutstyret
CEPT PR 27 må unngåast (sjå vedtaket til ERC av 7.
mars 1996), samstundes som det same nivået for
dataoverføring til balisane vert halde ved lag.

5) Det er tvingande naudsynt å fastsetje verdiar for det
punktmessige Eurobalise-grensesnittet og GSM-R
bakke-til-tog-radioen for å ikkje setje den planlagde
prøvinga av ERTMS-prosjektet i fare, noko som på si
side kan føre til seinkingar som kan vere svært uheldige
for ibruktakinga av fleire av linjene i det transeuropeiske
høgfartsnettet.

6) Dette vedtaket har ingen innverknad på dei signalsystema
som alt er i bruk, så lenge dei ikkje vert tekne i bruk att
etter ei omlegging, og AEIF må ta omsyn til det
eksisterande systemet ved utarbeidinga av utkast til den
tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for
«styring, kontroll og signal».

7) Det bør takast omsyn til rekommandasjon T/R 25-09 E
(Chester 1990, revidert i Budapest 1995) om frekvensar i
900 Mhz-bandet som er sette av til jarnbaner, til vedtaket
til CEPT-arbeidsgruppa WG FM om Eurobalise (Tallinn
1998) og til den ajourføringa av rekommandasjon 70-03
som følgde av dette. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som vart oppnemnt ved
direktiv 96/48/EF –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Frekvensen som vert nytta til datasamband (nedsamband) til
balisar av typen Eurobalise, skal vere 27 095 MHz, og
strålingsintensiteten på ti meters avstand skal vere mindre enn
42 dB�A/m. 

KOMMISJONSVEDTAK 

av 28. juli 1999

om dei grunnleggjande parametrane for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det
transeuropeiske jarnbanesystemet for høgfartstog(*)

[meldt under nummeret K(1999) 2475]

(1999/569/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 216 av 14.8.1999, s. 23,
rettet ved EFT L 236 av 7.9.1999, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens
beslutning nr. 171/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens
vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF L 235 av 17.9.1996, s. 6.



Artikkel 2

Frekvensbanda som vert nytta til radiosamband av typen GSM-R, skal vere 876-880 MHz for tog-til-
bakke-sambandet og 921-925 MHz for bakke-til-tog-sambandet.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. juli 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 148 av 22.6.2000, s. 48, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 28 

av 22.6.2000, s. 265.

(2) EFT L 146 av 11.6.1999, s. 33.

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 22/1999 av 26. februar 1999(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å
omfatte annen fase av Fellesskapets handlingsprogram
«Leonardo da Vinci» for yrkesrettet opplæring
(rådsbeslutning 1999/382/EF)(2). 

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2000 – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 4 gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 2b skal nytt nr. 2c lyde:

«2c. EFTA-statene skal fra 1. januar 2000 delta i
følgende fellesskapsprogram:

– 399 D 0382: Rådsbeslutning 1999/382/EF av
26. april 1999 om iverksetting av annen fase
av Fellesskapets handlingsprogram
«Leonardo da Vinci» for yrkesrettet opplæring
(EFT L 146 av 11.6.1999, s. 33).»

2. Nr. 3 skal lyde:

«EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene og
tiltakene nevnt i nr. 1, 2, 2a, 2b og 2c i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 29. februar 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 3

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 172/1999

av 26. november 1998

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

2001/EØS/11/19

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 127,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap er
det fastsatt at Fellesskapet bl.a. skal bidra til at det
utvikles utdanning og yrkesopplæring på et kvalitativt
høyt nivå.

2) Rådet opprettet ved beslutning 94/819/EF(4) et
handlingsprogram for iverksetting av en politikk for
yrkesrettet opplæring i Det europeiske fellesskap. På
grunnlag av de erfaringer som er gjort og med tanke på de
resultater som hittil er oppnådd, er det hensiktsmessig å
sørge for at dette programmet videreføres.

3) På sitt ekstraordinære møte om sysselsetting i Luxem-
bourg 20. og 21. november 1997 erkjente Det europeiske
Råd at livslang utdanning og yrkesrettet opplæring kan
utgjøre et viktig bidrag til medlemsstatenes syssel-
settingspolitikk med henblikk på å styrke mulighetene til
sysselsetting, tilpasningsevnen og entreprenørskapet
samt fremme like muligheter.

4) Mennesker i alle alders- og yrkesgrupper bør gis
mulighet til livslang læring, ikke bare på grunn av
teknologiske endringer, men også som en følge av det
minkende antall mennesker i alderspyramiden som er
sysselsatt.

5) Kommisjonen har i meldingen «For et kunnskapenes
Europa» framsatt flere forslag om oppbygging av et
europeisk utdanningsområde som gjør det mulig å nå
målet om livslang utdanning og yrkesrettet opplæring, og
har i den forbindelse pekt på de typer tiltak som må
utvikles på fellesskapsplan, og som alle dreier seg om
tverrnasjonalt samarbeid og er beregnet på å gi medlems-
statenes innsats større gjennomslagskraft, idet det fullt ut
tas hensyn til nærhetsprinsippet innen en ramme av
forenklede framgangsmåter.

6) Kommisjonen fastslår i sin hvitbok «Undervisning og
læring – på vei mot læringssamfunnet» at det kommende
læringssamfunnet nødvendigvis vil oppmuntre til
tilegnelse av nye kunnskaper og at alle former for
motivering til å lære derfor bør fremmes. I grønnboken
«Utdanning, yrkesrettet opplæring, forskning –
hindringer for tverrnasjonal mobilitet» framhever
Kommisjonen mobilitetens fordeler for borgerne og
konkurranseevnen i Den europeiske union.

7) Tiltak som treffes innen rammen av programmet, bør ta
sikte på å utvikle kvalitet, stimulere til nyskaping og
fremme den europeiske dimensjon innen ordninger og
praksis for yrkesrettet opplæring, med henblikk på å
oppmuntre til livslang læring. Ved gjennomføringen av
programmet bør det rettes oppmerksomhet mot å
motvirke alle former for utstøting, herunder rasisme og
fremmedhat. Det bør legges særlig vekt på å fjerne alle
former for forskjellsbehandling og ulikhet, bl.a. for
funksjonshemmede, og å fremme like muligheter for
kvinner og menn.

RÅDSBESLUTNING

av 26. april 1999

om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram «Leonardo da Vinci» for
yrkesrettet opplæring(*)

(1999/382/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 146 av 11.6.1999, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/1999 av 26. november 1999
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) EFT C 309 av 9.10.1998, s. 9.

(2) EFT C 410 av 30.12.1998, s. 6.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. november 1998 (EFT C 359 av
23.11.1998, s. 59), Rådets felles holdning av 21. desember 1998 (EFT C 49
av 22.2.1999, s. 65) og europaparlamentsbeslutning av 23. mars 1999 (ennå
ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 340 av 29.12.1994, s. 8.



8) For å øke tilleggsverdien av fellesskapstiltakene må det
på alle nivåer sikres sammenheng og komplementaritet
mellom de tiltak som gjennomføres innen rammen av
denne beslutning, og andre fellesskapstiltak.

9) Med tanke på den rolle de spiller med hensyn til bevaring
og skaping av arbeidsplasser og utvikling av opplæring,
bør små og mellomstore bedrifter (SMB) og håndverks-
foretak knyttes tettere til gjennomføringen av
programmet.

10) Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
tilstrebe å sikre sammenheng og komplementaritet
mellom de initiativer som gjennomføres i henhold til
programmet og annen relevant fellesskapspolitikk samt
andre relevante fellesskapsdokumenter og -tiltak, særlig
Det europeiske sosialfond, ved å lette overføring og
spredning i større målestokk av nyskapende innfalls-
vinkler og metoder utviklet innen rammen av
programmet. Kommisjonen skal i partnerskap med
partene i arbeidslivet bestrebe seg på å utvikle et
samarbeid mellom dette program og den virksomhet som
finner sted innen rammen av Fellesskapets sosiale dialog.

11) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område (EØS-avtalen) inneholder bestemmelser om et
utvidet samarbeid på områdene utdanning, yrkesrettet
opplæring og ungdomsspørsmål mellom på den ene side
Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater og på
den annen side de stater i Det europeiske frihandels-
forbund (EFTA) som deltar i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EFTA/EØS-stater).

12) Programmet bør åpnes for deltaking for de assosierte
stater i Sentral- og Øst-Europa (ASSØE) på de vilkår som
er fastsatt i de europeiske avtaler, i deres tilleggsproto-
koller og i de respektive assosieringsråds beslutninger,
for Kypros på de samme vilkår som gjelder for
EFTA/EØS-statene, på grunnlag av tilleggsbevilgninger
etter framgangsmåter som skal avtales med denne stat,
samt for Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggs-
bevilgninger i samsvar med traktatens bestemmelser.

13) Kommisjonen og medlemsstatene bør i samarbeid sikre
jevnlig tilsyn med og evaluering av programmet med
henblikk på justeringer, særlig av prioriteringene for
gjennomføring av tiltakene.

14) Det er i henhold til punkt 2 i Europaparlamentets, Rådets
og Kommisjonens erklæring av 6. mars 1995(1) inntatt et
referansebeløp i denne beslutning for programmets
samlede løpetid, uten at dette berører budsjettmyndig-
hetens myndighet som definert i traktaten.

15) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, gjennomføring
av en politikk for yrkesrettet opplæring på fellesskaps-
plan, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene
fordi partnerskapene for yrkesrettet opplæring er så
komplekse, kan de i samsvar med nærhetsprinsippet og
prinsippet om forholdsmessighet, som omhandlet i
traktatens artikkel 3 B, på grunn av fellesskapstiltakenes
tverrnasjonale karakter, nås best på fellesskapsplan.
Denne beslutning er begrenset til det minimum som er
nødvendig for å nå disse målene og går ikke lenger enn
det som er nødvendig for dette formål –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Iverksetting av programmet

1. Ved denne beslutning iverksettes annen fase av
handlingsprogrammet «Leonardo da Vinci» for gjennomføring
av en politikk for yrkesrettet opplæring i Fellesskapet, heretter
kalt «programmet».

2. Programmet skal gjennomføres i tidsrommet 1. januar
2000 til 31. desember 2006.

3. Programmet skal bidra til å fremme et kunnskapenes
Europa ved utvikling av et europeisk samarbeidsområde
innenfor utdanning og yrkesrettet opplæring. Det skal støtte
medlemsstatenes politikk for livslang læring og oppbygging av
kunnskaper, ferdigheter og kvalifikasjoner som er egnet til å
skape aktive borgere og muligheter for sysselsetting.

4. Programmet skal støtte og utfylle de tiltak som treffes av
og i medlemsstatene, med full respekt for deres ansvar for
innhold og tilrettelegging av yrkesrettet opplæring samt for
deres kulturelle og språklige mangfold.

Artikkel 2

Programmets mål

1. Innen rammen av målene fastsatt i traktatens artikkel
127, tar programmet sikte på å utvikle kvalitet, nyskaping og
en europeisk dimensjon i ordninger og praksis for yrkesrettet
opplæring gjennom tverrnasjonalt samarbeid. Programmets
mål skal være

a) å bedre ferdighetene og kvalifikasjonene til personer,
særlig unge, i yrkesrettet grunnopplæring på alle nivåer.
Dette kan oppnås bl.a. ved hjelp av veksling mellom
yrkesrettet opplæring og læretid med henblikk på å bedre
mulighetene til sysselsetting og lette inntreden og
gjeninntreden i yrkeslivet,
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(1) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 4.



b) å bedre kvaliteten på og tilgangen til yrkesrettet etter- og
videreutdanning og livslang  tilegnelse av ferdigheter og
kvalifikasjoner, med henblikk på å øke og utvikle
tilpasningsdyktigheten, særlig for å styrke teknologiske
og organisatoriske endringer.

Nyskapende rådgivnings- og veiledningsinitiativer er særlig
viktige for å nå målene fastsatt i a) og b) og skal gis støtte.

c) å fremme og styrke den yrkesrettede opplæringens bidrag
til nyskapingsprosessen med henblikk på å bedre
konkurranseevnen og entreprenørskapet, også med
henblikk på nye sysselsettingsmuligheter. Det skal i
denne forbindelse rettes særlig oppmerksomhet mot å
utbygge samarbeidet mellom institusjoner for yrkesrettet
opplæring, herunder universiteter og høyskoler, og
foretak, særlig SMB.

2. Ved gjennomføringen av målene fastsatt i nr. 1 skal det
rettes særlig oppmerksomhet mot personer som er vanskelig-
stilt på arbeidsmarkedet, herunder funksjonshemmede,
ordninger som letter disse personenes tilgang til opplæring,
fremming av likebehandling, like muligheter for kvinner og
menn samt bekjempelse av forskjellsbehandling.

Artikkel 3

Fellesskapstiltak

1. Programmets mål skal nås ved hjelp av følgende tiltak,
hvis innhold og framgangsmåter for gjennomføring er
beskrevet i vedleggene og kan kombineres:

a) støtte til tverrnasjonal mobilitet for personer i yrkesrettet
opplæring, særlig unge, og for personer med ansvar for
opplæring («mobilitet»),

b) støtte til forsøksprosjekter som bygger på tverrnasjonale
partnerskap beregnet på å utvikle nyskaping og kvalitet
innenfor yrkesrettet opplæring («forsøksprosjekter»),

c) fremming av språkkunnskaper, herunder i språk som er
mindre utbredt, og som det bare i begrenset grad gis
undervisning i, og av innsikt i andre kulturer i
sammenheng med den yrkesrettede opplæringen
(«språkkunnskaper»),

d) støtte til utvikling av tverrnasjonale samarbeidsnett som
letter utveksling av erfaringer og god praksis
(«tverrnasjonale nett»),

e) utvikling og ajourføring av referansemateriale gjennom
støtte til undersøkelser og analyser, framskaffing og
ajourføring av sammenlignbare data, observasjon og
spredning av god praksis og omfattende informasjons-
utveksling («referansemateriale»).

2. Ved gjennomføringen av tiltakene nevnt i nr. 1 skal
særskilt støtte til tverrnasjonale tiltak være tilgjengelig for å
fremme informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
innen yrkesrettet opplæring.

Artikkel 4

Deltaking i programmet

Alle offentlige og/eller private organer og institusjoner som er
engasjert i yrkesrettet opplæring, kan delta i programmet på de
vilkår og i samsvar med de gjennomføringsregler som er
fastsatt i vedleggene, særlig:

a) institusjoner, sentre og organer for yrkesrettet opplæring
på alle nivåer, herunder universiteter og høyskoler,

b) forskningssentre og -organer,

c) foretak, særlig SMB og håndverksforetak, eller
virksomheter i offentlig eller privat sektor, herunder dem
som er engasjert i yrkesrettet opplæring,

d) bransjeorganisasjoner, herunder handelskamre osv.

e) partene i arbeidslivet,

f) lokale og regionale organer og administrative enheter,

g) ideelle, frivillige og ikke-statlige organisasjoner.

Artikkel 5

Gjennomføring av programmet og samarbeid med
medlemsstatene

1. Kommisjonen skal sikre gjennomføringen av tiltakene
omfattet av programmet.

2. Medlemsstatene skal

– ta de nødvendige skritt for gjennom egnede strukturer å
sikre samordning, integrert forvaltning og oppfølging for
å nå programmets mål ved å trekke inn alle parter som
berøres av yrkesrettet opplæring, i samsvar med nasjonal
praksis,

– sikre relevante opplysninger om og offentlig omtale av
tiltakene i programmet,

– treffe de nødvendige tiltak for å sikre at programmet
virker etter hensikten,

– så langt det er mulig bestrebe seg på å treffe de tiltak de
finner nødvendige og hensiktsmessige for å fjerne
hindringer for deltaking i programmet.
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3. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene

– treffe tiltakene omhandlet i vedleggene for å bygge
videre på de resultater som er oppnådd under første fase
av programmet og fellesskapsinitiativene på området
yrkesrettet opplæring,

– sikre en myk overgang mellom de tiltak som er
gjennomført innen rammen av programmets første fase
og dem som skal gjennomføres i annen fase.

Artikkel 6

Felles handling

Som et ledd i oppbyggingen av et kunnskapenes Europa kan
tiltakene i programmet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
7 gjennomføres som felles handling sammen med beslektede
fellesskapsprogrammer og -tiltak, særlig når de berører
utdanning og ungdom.

Artikkel 7

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av to
representanter for hver medlemsstat og ledet av Kommisjonens
representant.

2. Komiteen skal uttale seg om følgende punkter:

a) de generelle retningslinjer for gjennomføringen av
programmet og Fellesskapets finansielle støtte,

b) det årlige arbeidsprogram for gjennomføring av tiltakene
i programmet, herunder prioriteringer, temaene for de
tematiske tiltakene og den felles handling og
Kommisjonens forslag til utvelgelse av prosjekter,
herunder forslag innen rammen av den felles handling,

c) de årlige budsjetter og fordelingen av midler mellom
tiltak og felles handling, oppfølgingstiltak og europeiske
organisasjoners prosjekter,

d) kriteriene for den veiledende fordeling av midler mellom
medlemsstatene innen rammen av de tiltak som skal følge
utvelgelsesprosedyre A (vedlegg I avsnitt III),

e) de nærmere regler for tilsyn med og evaluering av
programmet samt spredning og formidling av resultater.

3. Med hensyn til punktene omhandlet i nr. 2, skal
Kommisjonens representant 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.

4. a) Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart.

b) Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid 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.

5. Kommisjonens representant kan rådspørre komiteen om
andre relevante spørsmål i forbindelse med gjennomføring av
programmet. I så fall skal Kommisjonens representant
framlegge for komiteen et utkast til tiltak som skal treffes.
Komiteen skal uttale seg om utkastet, om nødvendig ved
avstemning, innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor
mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat
ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på
hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

6. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

7. Kommisjonen skal i samarbeid med komiteen innlede et
jevnlig og strukturert samarbeid med andre komiteer nedsatt til
gjennomføring av Det europeiske fellesskaps programmer på
områdene utdanning og ungdom.

8. For å sikre sammenheng mellom programmet og andre
tiltak nevnt i artikkel 9, skal Kommisjonen jevnlig underrette
komiteen om de fellesskapsinitiativer som tas på områdene
utdanning, yrkesrettet opplæring og ungdom, herunder
samarbeid mellom tredjestater og internasjonale organisa-
sjoner.

Artikkel 8

Partene i arbeidslivet

Med forbehold for framgangsmåtene nevnt i artikkel 7 nr. 3, 4
og 5, kan Kommisjonen rådspørre komiteen om ethvert
spørsmål angående gjennomføringen av denne beslutning.
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Dersom slik rådspørring finner sted, skal et antall av
representanter for partene i arbeidslivet som svarer til antallet
av medlemsstatenes representanter, utpekt av Kommisjonen
etter forslag fra partene i arbeidslivet på fellesskapsplan, delta
i komiteens arbeid som observatører.

De skal ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt ført inn i
protokollen for komiteens møter.

Artikkel 9

Sammenheng og komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
sikre den overordnede sammenheng og komplementaritet med
annen relevant fellesskapspolitikk og andre relevante
fellesskapsdokumenter og -tiltak, særlig Det europeiske
sosialfond, og særlig dem som skal fremme et kunnskapenes
Europa, særlig innen utdanning, yrkesrettet opplæring,
ungdom, forskning og teknologisk utvikling og nyskaping.

2. Ved gjennomføringen av tiltakene fastsatt i programmet,
skal Kommisjonen og medlemsstatene ta hensyn til
prioriteringene fastsatt i retningslinjene for sysselsettingen
vedtatt av Rådet, innenfor rammen av en samordnet
sysselsettingsstrategi.

3. Kommisjonen skal i partnerskap med partene i arbeids-
livet i Fellesskapet bestrebe seg på å utvikle samordningen
mellom programmet og den sosiale dialog på fellesskapsplan,
også på sektorplan.

4. Kommisjonen skal sikre seg støtte fra Det europeiske
senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (CEDEFOP) til
gjennomføringen av programmet, i samsvar med vilkårene
fastsatt i forordning (EØF) nr. 337/75(1) om opprettelse av et
europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring. På
samme vilkår og på de områder der det er relevant, skal
Kommisjonen påse at det finner sted en samordning med Den
europeiske opplæringsstiftelse på vilkårene fastsatt i
forordning (EØF) nr. 1360/90(2).

5. Kommisjonen skal jevnlig underrette Den rådgivende
komité for yrkesrettet opplæring om programmets framdrift.

Artikkel 10

Deltaking for EFTA/EØS-statene, de assosierte stater i
Sentral- og Øst-Europa (ASSØE), Kypros, Malta og

Tyrkia

Programmet er åpent for deltaking for:

– EFTA/EØS-statene i samsvar med vilkårene fastsatt i
EØS-avtalen,

– de assosierte stater i Sentral- og Øst-Europa (ASSØE) i
samsvar med vilkårene fastsatt i de europeiske avtaler,
deres tilleggsprotokoller og i de respektive
assosieringsråds beslutninger,

– Kypros på de samme vilkår som gjelder for EFTA/EØS-
statene, på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter
framgangsmåter som skal avtales med denne stat,

– Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggsbevilgninger i
samsvar med traktatens bestemmelser.

Artikkel 11

Internasjonalt samarbeid

Innen rammen av programmet og etter framgangsmåtene
fastsatt i artikkel 7 nr. 2, 3 og 4, skal Kommisjonen styrke sitt
samarbeid med tredjestater og vedkommende internasjonale
organisasjoner.

Artikkel 12

Finansiering

1. Det finansielle referansebeløpet til gjennomføring av
programmet for tidsrommet 2000-2006 skal være 1 150
millioner euro.

2. De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjett-
myndigheten innen rammen av de finansielle overslag.

Artikkel 13

Tilsyn og evaluering

1. Kommisjonen skal jevnlig føre tilsyn med programmet i
samarbeid med medlemsstatene.

Tilsynet skal særlig sikres ved hjelp av rapportene nevnt i nr. 4
samt ved særskilte tiltak.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
jevnlig evaluere gjennomføringen av programmet etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 og på
grunnlag av kriteriene fastlagt i samarbeid med medlems-
statene. Hovedmålet er å evaluere tiltakenes effektivitet og
virkning i forhold til målene i artikkel 2. Evalueringen skal
også omfatte spredningen av resultatene av tiltak innen
rammen av programmet, god praksis og virkningen av
programmet i sin helhet sett i forhold til målene.
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Evalueringen skal også omfatte komplementariteten mellom
tiltak innen rammen av programmet og annen relevant
fellesskapspolitikk samt andre relevante fellesskapsdoku-
menter og -tiltak.

Det skal jevnlig foretas uavhengige, eksterne evalueringer etter
kriterier som fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 7
nr. 2, 3 og 4.

3. Ved gjennomføringen av programmet bør det tas hensyn
til resultatene av tilsynet og evalueringen.

4. Medlemsstatene skal innen henholdsvis 31. desember
2003 og 30. juni 2007, framlegge rapporter for Kommisjonen
om gjennomføringen og effektiviteten av programmet, samt
om programmets innvirkning på de eksisterende systemer og
ordninger for yrkesrettet opplæring i medlemsstatene.
Rapportene skal også ta hensyn til fremming av likhet og like
muligheter for kvinner og menn.

5. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og
Den økonomiske og sosiale komité:

– en første foreløpig rapport om den innledende praktiske
gjennomføringen av programmet innen 30. juni 2002,

– en annen foreløpig rapport om gjennomføringen av
programmet innen 30. juni 2004,

– en melding om videreføringen av programmet innen 31.
desember 2004; denne meldingen skal eventuelt
inneholde et hensiktsmessig forslag,

– en sluttrapport om gjennomføringen av programmet
innen 31. desember 2007.

.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Luxembourg, 26. april 1999.

For Rådet

J. FISCHER

Formann



VEDLEGG I

FELLESSKAPSTILTAK

AVSNITT I: ALLMENNE PRINSIPPER

1. Målene fastsatt i denne beslutnings artikkel 2 skal nås ved hjelp av tverrnasjonale partnerskap som
skal framlegge søknader om tiltak på grunnlag av fellesskapstiltakene omhandlet i artikkel 3.

2. Hver søknad framlagt av et tverrnasjonalt partnerskap skal ta sikte på å oppfylle ett eller flere av
programmets mål og skal inneholde opplysninger om det eller de tiltak partnerskapet har til hensikt å
gjennomføre for å nå sine mål. Det kan framlegges søknader for virksomhet som omfatter ulike tiltak
i samsvar med artikkel 3 nr. 1, etter retningslinjer som fastlegges av komiteen omhandlet i artikkel 7
i denne beslutning. Med unntak av tiltak 1 (mobilitet) og 3 (språkkunnskaper), som omhandlet i avsnitt
II, skal hver søknad omfatte partnere fra minst tre deltakerstater, hvorav minst én må være en
medlemsstat i Den europeiske union.

3. Søknadsutlysninger fra Fellesskapet skal fastlegge prioriteringen av målene, tidsplanen, vilkårene for
framlegging av søknader og felles bevilgningskriterier, særlig med henblikk på tverrnasjonalitet,
prosjektevaluering og utvelgelsesprosedyrer. Den veiledende tidsplanen skal omfatte Fellesskapets
årlige tidsfrister for framlegging, utvelgelse og godkjenning av prosjektsøknader.

Den første søknadsutlysningen skal gjelde i tre år. En annen og tredje søknadsutlysning, hver med to
års gyldighet, skal utarbeides henholdsvis i 2002 og 2004 på grunnlag av de foreløpige rapportene
omhandlet i artikkel 13 nr. 5 i denne beslutning.

Søknadsutlysningene fra Fellesskapet skal offentliggjøres av Kommisjonen etter uttalelse fra komiteen
omhandlet i artikkel 7 i denne beslutning.

4. Søknadene om tiltak skal inneholde klare angivelser av fastlagte mål, gjennomføringsmetoder,
forventede resultater, ordninger for evaluering av faktiske  resultater, planer for spredning,
støttemottakere og tilknyttede partnere samt av hvordan og i hvilket omfang partnerne deltar, herunder
deres finansielle bidrag og tidsplanen for arbeidet.

5. Søknadene kan innsendes i de tidsrom som er angitt for hvert år i søknadsutlysningene. Søknadene
utvelges minst én gang i året etter framgangsmåtene fastlagt i avsnitt III.

6. Medlemsstatene skal ta egnede skritt for å fremme samspillet mellom deltakerne i programmet og
deltakerne i programmer tilknyttet utdanning og ungdom.

7. Midlene som partnerne selv bidrar med, må ikke under noen omstendighet stamme fra annen
fellesskapsfinansiering.

AVSNITT II: TILTAK

1. Mobilitet

Støtte til tverrnasjonale prosjekter for mobilitet for personer i yrkesrettet opplæring, særlig ungdom
samt lærere og instruktører.

Fellesskapet skal yte støtte til følgende tiltak:

a) forberedelse og gjennomføring av tverrnasjonale utplasseringsprosjekter for:

– personer i yrkesrettet grunnopplæring (vanligvis utplassering fra tre uker til ni måneder i
institusjoner for yrkesrettet opplæring og i foretak; slik utplassering utgjør en integrert del av
de berørte personers program for yrkesrettet opplæring),
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– studenter (utplassering fra tre til tolv måneder i foretak),

– unge arbeidstakere og nyutdannede (utplassering fra to til tolv måneder i institusjoner for
yrkesrettet opplæring og i foretak).

Dersom det er mulig, skal slik utplassering omfatte godkjenning av ferdigheter og kvalifikasjoner
som er oppnådd under utplasseringen, i henhold til hjemstatens praksis.

Utplasseringene kan også omfatte prosjekter som er ledd i «europeiske utdanningsløp for
vekselopplæring, herunder læretid», i henhold til vedtak 1999/51/EF(1).

De tverrnasjonale utplasseringsprosjektene for personer i yrkesrettet opplæring som omfatter SMB og
håndverksforetak som vertsforetak, skal motta særskilt finansiell støtte på vilkårene beskrevet nedenfor.

b) Tilrettelegging av tverrnasjonale utvekslingsprosjekter

– mellom foretak på den ene side og organisasjoner for yrkesrettet opplæring eller universiteter
og høyskoler på den annen side, for personer med ansvar for menneskelige ressurser i foretak,
planleggere og forvaltere av programmer for yrkesrettet opplæring, særlig lærere og
instruktører samt spesialister innen yrkesveiledning,

– for lærere og instruktører på språkkunnskapsområdet samt veiledere (mellom foretak på den
ene side og institusjoner som er spesialisert innen språkopplæring på den annen side, herunder
universiteter og høyskoler eller organisasjoner for yrkesrettet opplæring),

Utvekslinger for disse målgruppene kan vare fra én uke til høyst seks uker.

c) CEDEFOP kan gjennomføre studieopphold for personer med ansvar for yrkesrettet opplæring om
temaer foreslått av Kommisjonen.

Tverrnasjonale utplasserings- og utvekslingsprosjekter kan vare i inntil to år. Ved gjennomføringen av
utplasserings- og utvekslingsprosjekter skal komiteen omhandlet i artikkel 7 i denne beslutning
utarbeide særskilte støttetiltak for funksjonshemmede deltakere.

Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag til tverrnasjonale utplasserings- og utvekslingsprosjekter definert
innen rammen av dette tiltak skal ikke overstige 5 000 euro per mottaker per utplassering eller
utveksling – maksimumsbeløpet tilsvarer den lengste varigheten nevnt i bokstav a) og b). Dette
maksimumsbeløpet kan overskrides for funksjonshemmede deltakere.

Innen rammen av dette tiltak skal Kommisjonen tildele hver medlemsstat et årlig samlet tilskudd som
skal fastlegges etter framgangsmåtene omhandlet i vedlegg II.

Inntil 10 % av dette tilskuddet skal etter framgangsmåter som skal avtales med vedkommende
forvaltningsorgan, avsettes som støtte til

– søkere i SMB når de inngir sin første søknad til programmet. Beløpet kan ikke overstige 500 euro
per søkerorganisasjon,

– alle søkerorganisasjoner som forbereder målgruppen omhandlet i bokstav a). Beløpet som ytes til
pedagogisk, kulturell og språklig forberedelse av denne målgruppen, skal ikke overstige 200 euro
per utplassering av mindre enn tre måneders varighet eller 500 euro per utplassering av mer enn
tre måneders varighet, med en øvre grense på 25 000 euro per søkerorganisasjon.

Dette beløpet legges til beløpet som er avsatt til senderorganisasjonen for å sikre forvaltningen av og
tilsynet med tverrnasjonale utplasseringsprosjekter.

Enhver uutnyttet del av denne støtten kan brukes av vedkommende forvaltningsorgan til andre formål
innen rammen av tiltaket. Begrunnelsen for en slik omlegging skal oversendes Kommisjonen.

2. Forsøksprosjekter

Støtte til tverrnasjonale forsøksprosjekter til utvikling og formidling av nyskaping og kvalitet innen
yrkesrettet opplæring, herunder tiltak som tar sikte på å bruke informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) innen yrkesrettet opplæring.



Fellesskapet kan yte støtte til utforming, utvikling, prøving og evaluering av tverrnasjonale
forsøksprosjekter rettet mot å utvikle eller spre nyskaping innen yrkesrettet opplæring.

Slike tverrnasjonale forsøksprosjekter kan også omfatte utvikling av kvalitet innen yrkesrettet
opplæring, utvikling av nye metoder for yrkesrettet opplæring samt yrkesveiledning sett i
sammenheng med livslang læring.

Tverrnasjonale forsøksprosjekter kan også ta sikte på

– å utvikle bruken av IKT i tiltak og produkter for yrkesrettet opplæring,

– å fremme adgangen for personer i yrkesrettet opplæring til nye IKT-baserte redskaper, tjenester og
produkter for yrkesrettet opplæring,

– å støtte utviklingen av tverrnasjonale nett for yrkesrettet opplæring basert på åpen opplæring og
fjernundervisning ved hjelp av IKT (multimedieprodukter, nettsteder, nettoverføring osv.),

– å utarbeide, utprøve og godkjenne nye tilnærmingsmåter innen yrkesrettet opplæring som skyldes
nye arbeidssituasjoner (f.eks. fjernarbeid).

Fellesskapsstøtten til prosjekter omfattet av dette tiltak kan ytes i høyst tre år.

Tematiske tiltak

Det skal gis særskilt støtte til et mindre antall prosjekter om temaer av særlig interesse for
Fellesskapet, f.eks.:

– utvikling av nye metoder for å fremme gjenkjennelighet med særlig vekt på nye former for
dokumentasjon eller godkjenning av ferdigheter og fagkunnskap tilegnet gjennom yrkeserfaring,

– tiltak til støtte for medlemsstatenes politikk og initiativer for å gi personer som står svakt på
arbeidsmarkedet relevante ferdigheter, særlig unge uten kvalifikasjoner eller personer med behov
for ajourføring av sine kvalifikasjoner,

– utvikling av europeiske ordninger for yrkesveiledning, rådgivning og yrkesrettet opplæring innen
næringslivsrettet tjenesteyting.

Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag til tverrnasjonale forsøksprosjekter kan være på inntil 75 % av de
støtteberettigede kostnadene, med en øvre grense på 200 000 euro per år per prosjekt. For tematiske
tiltak kan den øvre grensen heves til 300 000 euro per år per prosjekt dersom omfanget av prosjektet
berettiger det.

3. Språkkunnskaper

Støtte til prosjekter til fremming av språk- og kulturkunnskaper innen yrkesrettet opplæring

Fellesskapet kan yte støtte til forsøksprosjekter til utvikling av språkkunnskaper i tilknytning til
yrkesrettet opplæring. Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot prosjekter som omfatter språk som
er mindre utbredt, og som det bare i begrenset grad gis undervisning i.

Formålet med disse prosjektene er å utforme, utprøve, godkjenne, evaluere og spre undervisnings-
materiale og nyskapende undervisningsmetoder som er tilpasset særskilte behov på hvert enkelt
fagområde eller hver enkelt yrkessektor, også ved bruk av språkundersøkelser og nyskapende
pedagogiske tilnærmingsmåter basert på selvstudium av språk, samt å spre resultatene av dem.

Søknader om støtte til tiltak for å fremme språk- og kulturkunnskaper kan også framlegges i tilknyt-
ning til andre tiltak, særlig for å bedre språk- og kulturkunnskapene til lærere, instruktører og veiledere
med ansvar for undervisningen av personer som deltar i tverrnasjonale mobilitetsprogrammer.

Fellesskapsstøtte kan også ytes til tverrnasjonale programmer mellom foretak på den ene side og
institusjoner som er spesialisert innen språkopplæring eller organisasjoner for yrkesrettet opplæring på
den annen side.

Fellesskapsstøtten til prosjekter omfattet av dette tiltak kan ytes i høyst tre år.
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Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag kan være på inntil 75 % av de støtteberettigede kostnadene, med en
øvre grense på 200 000 euro per år per prosjekt.

4. Tverrnasjonale nett

Støtte til tverrnasjonale nett for europeisk fagkunnskap og spredning

Fellesskapet kan yte støtte til virksomhet innen tverrfaglige nett for yrkesrettet opplæring og bringe de
offentlige og private aktørene sammen i medlemsstatene på regionalt plan eller på sektorplan. Disse
aktørene omfatter lokale myndigheter, lokale handelskamre, bransjeorganisasjoner for arbeidsgivere
og arbeidstakere, foretak og sentre for forskning og yrkesrettet opplæring, herunder universiteter og
høyskoler, som yter tjenester og gir råd og opplysninger om tilgangen til godkjente metoder og
produkter for yrkesrettet opplæring. Denne virksomheten tar sikte på:

i) å innsamle, sammenfatte og utvikle europeisk fagkunnskap og europeiske nyskapende metoder,

ii) å bedre analysen og den forutgående evaluering av kravene til faglig ferdighet,

iii) å spre resultatene av virksomheten i nettene og prosjektene til de berørte miljøer i hele Unionen.

Fellesskapsstøtten til tverrnasjonale nett kan ytes i høyst tre år.

Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag til virksomheten i de tverrnasjonale nettene kan være på inntil 50 %
av de støtteberettigede kostnadene, med en øvre grense på 150 000 euro per år per prosjekt.

5. Referansemateriale

Støtte til tiltak som tar sikte på å utarbeide, ajourføre og spre referansemateriale

Fellesskapet kan yte støtte til tiltak som gjennomføres på et tverrnasjonalt grunnlag for prioriterte
temaer av felles interesse. Slike tiltak skal bidra til

– å sammenstille sammenlignbare data om medlemsstatenes systemer og ordninger for yrkesrettet
opplæring, praksis og ulike metoder med hensyn til kvalifikasjoner og fagkunnskap i medlems-
statene, eller

– framskaffe kvantitative og/eller kvalitative opplysninger og analyser og iaktta den beste praksis til
støtte for politikk og praksis for yrkesrettet opplæring i forbindelse med livslang læring som ikke
kan stilles til rådighet av Eurostat eller CEDEFOP. Eurostat og CEDEFOP er nært forbundet med
utarbeidingen av statistikker etter gjeldende framgangsmåter, særlig dem definert i rådsforordning
(EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(1), samtidig som det tas hensyn til
rådsvedtak 1999/126/EF av 22. desember 1998 om Fellesskapets statistiske program 1998-2002(2).

Fellesskapsstøtten til prosjekter omfattet av dette tiltak kan ytes i høyst tre år.

Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre at dette referansematerialet får størst mulig utbredelse,
særlig bør det være tilgjengelig for beslutningstakere innen offentlig og privat yrkesrettet opplæring.

Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag kan være på mellom 50 % og 100 % av de støtteberettigede
kostnadene, med en øvre grense på 200 000 euro per år per prosjekt. Den øvre grensen kan heves til
300 000 euro per år per prosjekt dersom omfanget av prosjektet gjør det berettiget.

6. Felles handling

1. For den felles handling omhandlet i artikkel 6 i denne beslutning, kan det ytes fellesskapsstøtte til
felles handling som gjennomføres sammen med andre fellesskapstiltak som fremmer et
kunnskapenes Europa, særlig fellesskapsprogrammene om utdanning og ungdom.



2. Slik felles handling kan iverksettes ved felles søknadsutlysninger som gjelder utvalgte temaer av
særskilt interesse innen virksomhetsområder som ikke er forbeholdt ett enkelt program. Temaene
for den felles handling skal godkjennes av de berørte komiteene etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 i denne beslutning.

De felles søknadsutlysningene kan også følge opp nye krav som oppstår i de berørte programmers
virketid.

Fellesskapsstøtten til prosjekter omfattet av dette tiltak kan ytes i høyst tre år.

Finansiering

Fellesskapets finansielle bidrag kan være på inntil 75 % av de støtteberettigede kostnadene.

7. Oppfølgingstiltak

1. For å nå målene fastsatt i artikkel 2 i denne beslutning kan det ytes fellesskapsstøtte til:

– medlemsstatenes forvaltnings-, samordnings-, tilsyns- og evalueringstiltak som omhandlet i
artikkel 5 og 13 i denne beslutning og i avsnitt I nr. 6 i dette vedlegg,

– medlemsstatenes og Kommisjonens informasjons-, tilsyns-, evaluerings- og spredningstiltak
iverksatt for å lette adgangen til programmet og for å styrke utbredelsen av de metoder,
produkter og redskaper som er utviklet, samt av de resultater som er oppnådd ved programmet,
bl.a. ved hjelp av databanker som er tilgjengelige for brede brukergrupper,

– det tverrnasjonale nett av nasjonale ressurssentre for yrkesveiledning,

– samarbeidsvirksomhet med tredjestater og relevante internasjonale organisasjoner i samsvar
med artikkel 11 i denne beslutning,

2. Fellesskapet skal yte et finansielt bidrag for å støtte virksomheten i egnede strukturer opprettet av
medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 i denne beslutning.

3. Ved gjennomføringen av programmet kan Kommisjonen benytte organisasjoner som yter teknisk
bistand, som kan finansieres innen programmets samlede finansielle ramme. Kommisjonen kan på
samme vilkår søke bistand fra sakkyndige. Videre kan Kommisjonen arrangere seminarer,
kollokvier eller andre møter for sakkyndige, som kan ventes å lette gjennomføringen av
programmet og fremme opplysnings-, offentliggjørings- og utbredelsestiltak.

4. De respektive roller og driftsoppgaver til de organisasjoner som yter teknisk bistand og de
nasjonale forvaltningsorganene må defineres klart, i samsvar med artikkel 5.

AVSNITT III: UTVELGELSESPROSEDYRER

De søknader som framlegges av søkerorganisasjoner innen rammene av søknadsutlysninger, skal utvelges
etter en av følgende prosedyrer:

1. Prosedyre A får anvendelse på mobilitetstiltak (tiltak 1).

2. Prosedyre B får anvendelse på:

– forsøksprosjekter (tiltak 2), med unntak av tematiske tiltak,

– språkkunnskaper (tiltak 3),

– tverrnasjonale nett (tiltak 4).

3. Prosedyre C får anvendelse på:

– referansemateriale (tiltak 5),

– tematiske tiltak (innenfor tiltak 2),

– felles handling (tiltak 6)

– søknader framlagt av europeiske organisasjoner (under alle tiltak).
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1. Prosedyre A

Denne utvelgelsesprosedyren består av følgende etapper:

i) Kommisjonen skal tildele hver deltakerstat en samlet finansiell ramme etter framgangsmåten
fastsatt i vedlegg II etter uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 7 i denne beslutning.

ii) I henhold til reglene i søknadsutlysningene skal søkerorganisasjonene framlegge søknadene for
forvaltningsorganet utpekt av medlemsstaten.

iii) Forvaltningsorganet skal vurdere søknadene på grunnlag av spesifikasjoner fastsatt på
fellesskapsplan. Organet skal utarbeide en liste over de mobilitetsprogrammer som velges ut og
sende listen til Kommisjonen og forvaltningsorganene i de andre medlemsstatene til underretning.

iv) Medlemsstatene skal med bistand fra de respektive forvaltningsorganer ha ansvaret for å inngå
avtaler med og tildele den finansielle rammen til de ulike søkerorganisasjonene.

v) Medlemsstatene skal årlig framlegge for Kommisjonen en rapport om resultatene av
mobilitetsprogrammene. Denne rapporten skal bl.a. omhandle følgende emner: 

– programmets målgrupper,

– innhold og mål med hensyn til ferdigheter og/eller kvalifikasjoner,

– varigheten av opplæringen og/eller arbeidsoppholdet i en opplæringsinstitusjon og/eller i et
foretak,

– de tilknyttede partnere i den andre medlemsstaten eller de andre medlemsstatene.

2. Prosedyre B

Denne utvelgelsesprosedyren består av to trinn:

– utvelgelse av foreløpige søknader,

– utvelgelse av fullstendige søknader.

i) I henhold til reglene i søknadsutlysningen skal søkerorganisasjonene framlegge foreløpige
søknader for forvaltningsorganet utpekt av medlemsstaten.

ii) Medlemsstatene skal vurdere og velge ut de foreløpige søknadene. Søkerorganisasjonene
skal underrettes om utfallet av utvelgelsen. Bare søkerorganisasjoner som får sine søknader
godkjent, vil bli anmodet om å framlegge en fullstendig søknad for forvaltningsorganet i
vedkommende medlemsstat. Søkerorganisasjonene skal også sende en kopi av den
fullstendige søknaden til Kommisjonen.

iii) Medlemsstatene skal vurdere og rangere de fullstendige søknadene og framlegge en rapport
for Kommisjonen som skal inneholde resultatene av den foreløpige utvelgelsen for hvert mål
og hvert tiltak, vurderingsprosedyren, hvilke parter som er omfattet av denne prosedyren
samt en beskrivende og grunngitt liste over søknader som kan forventes å bli utvalgt, i
prioritert rekkefølge. Rapporten skal også omhandle de informasjons- og
offentliggjøringstiltak som er truffet for å lette deltaking i programmet.

iv) Kommisjonen skal evaluere søknadene med bistand fra uavhengige sakkyndige med
henblikk på å vurdere og sikre deres tverrnasjonale og nyskapende karakter. De uavhengige
sakkyndige skal utpekes av Kommisjonen, som fullt ut skal ta hensyn til medlemsstatenes og
partene i arbeidslivets synspunkter. Kommisjonen skal granske de nasjonale rapportene og
deretter rådspørre hver enkelt medlemsstat.

v) Kommisjonen skal framlegge for komiteen et forslag til fordeling av budsjettmidlene på de
enkelte tiltak og de enkelte medlemsstater, og innhente komiteens uttalelse etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 i denne beslutning.

vi) Når Kommisjonen har mottatt komiteens uttalelse, skal den utarbeide en liste over utvalgte
prosjekter per medlemsstat og fordele midlene til gjennomføring av de utvalgte prosjektene
til hver medlemsstat.
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vii) Medlemsstatene skal med bistand fra de respektive forvaltningsorganer ha ansvaret for å
inngå avtaler med og tildele midler til de enkelte søkerorganisasjoner.

viii) Utvelgelsen av foreløpige søknader skal foretas senest to måneder etter utløpet av den frist
som er angitt i søknadsutlysningen; prosedyren i etappe iii)-vi) bør ikke vare i mer enn fem
måneder.

3. Prosedyre C

Denne utvelgelsesprosedyren består av to trinn:

– utvelgelse av foreløpige søknader,

– utvelgelse av fullstendige søknader.

i) I henhold til reglene i søknadsutlysningen skal søkerorganisasjonene framlegge foreløpige
søknader for Kommisjonen. Søkerorganisasjonene skal også sende en kopi av den
fullstendige søknaden til forvaltningsorganet i sine medlemsstater.

ii) Kommisjonen skal evaluere alle foreløpige søknader og foreta en utvelgelse etter å ha mottatt
komiteens uttalelse. Søkerorganisasjonene skal underrettes om utfallet av utvelgelsen.

iii) Bare søkerorganisasjoner som får sine foreløpige søknader godkjent, vil bli anmodet om å
framlegge en fullstendig søknad for Kommisjonen. Søkerorganisasjonene skal også sende en
kopi av den fullstendige søknaden til forvaltningsorganet i vedkommende medlemsstat.

iv) Kommisjonen skal med bistand fra uavhengige sakkyndige foreta en tverrnasjonal vurdering
av de mottatte søknadene og utarbeide en kort liste over prosjekter. De uavhengige
sakkyndige skal utpekes av Kommisjonen, som fullt ut skal ta hensyn til medlemsstatenes og
partene i arbeidslivets synspunkter.

v) Kommisjonen skal innhente komiteens uttalelse om den korte listen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 i denne beslutning.

vi) Kommisjonen skal vedta den endelige listen over utvalgte søknader og underrette komiteen
om dette. Den skal i samarbeid med forvaltningsorganene i medlemsstatene fastsette
vilkårene for tilsyn med disse prosjektene.

vii) Medlemsstatene skal med egnet teknisk bistand ha ansvaret for å inngå avtaler med og tildele
midler til de enkelte søkerorganisasjoner.

viii) Utvelgelsen av foreløpige søknader skal foretas senest tre måneder etter utløpet av den frist
som er angitt i søknadsutlysningen; prosedyren i etappe iii)-vi) bør ikke vare i mer enn fem
måneder.



VEDLEGG II

AVSNITT I: FORDELING AV SAMLET BUDSJETT

1. Ved begynnelsen av hvert regnskapsår, og senest 1. mars, skal Kommisjonen framlegge for komiteen
en forhåndsfordeling av bevilgningene per type tiltak og per prosedyre, og for dette formål ta hensyn
til målene fastsatt i artikkel 2 i denne beslutning og anmode komiteen om en uttalelse. Kommisjonen
skal på grunnlag av dette fastlegge en veiledende finansiell ramme for hver medlemsstat til
gjennomføring av tiltakene omfattet av utvelgelsesprosedyre A i vedlegg I.

2. Den interne fordeling av de disponible midler er underlagt følgende begrensninger:

a) Midlene som avsettes til mobilitetsprogrammet, kan ikke utgjøre mindre enn 39 % av
programmets årlige budsjett.

b) Midlene som avsettes til utforming, utvikling og utprøving av tverrnasjonale forsøksprosjekter,
kan ikke utgjøre mindre enn 36 % av programmets årlige budsjett. Innen rammen av denne
bevilgningen kan midlene som avsettes til støtte for prosjekter i tilknytning til tematiske tiltak,
ikke overstige 5 %.

c) Midlene som avsettes til utforming, utvikling og utprøving av prosjekter i tilknytning til
språkkunnskaper, kan ikke utgjøre mindre enn 5 % av programmets årlige budsjett.

d) De øvrige kostnader skal utgjøre minst 15 %. Innen rammen av disse kostnadene skal midler som
avsettes til oppfølgingstiltak, ikke overstige 9 %. Midler som avsettes til tiltak i henhold til artikkel
11 i denne beslutning, skal ikke overstige 0,2 % av programmets årlige budsjett.

3. Alle de angitte prosentsatser er veiledende og kan tilpasses av komiteen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 i denne beslutning.

AVSNITT II: SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR SAMLEDE TILSKUDD TIL MOBILITET

1. Før de tverrnasjonale programmene for utveksling og utplassering innledes, skal Kommisjonen tildele
et samlet tilskudd fastsatt på grunnlag av beregningskriterier definert innen rammen av
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 7 i denne beslutning, idet det tas hensyn til:

– befolkningens størrelse,

– forskjellene i levekostnader mellom senderorganisasjonen og vertsmedlemsstaten,

– geografisk avstand og transportkostnader,

– størrelsen av den berørte målgruppen i forhold til den samlede befolkning dersom det foreligger
tilgjengelige data for alle medlemsstatene.

Ikke i noe tilfelle kan anvendelsen av disse kriteriene føre til at en medlemsstat utelukkes fra
finansiering av de tverrnasjonale programmene for utplassering og utveksling omhandlet i vedlegg I.

2. Det samlede tilskuddet skal tildeles hver medlemsstat på grunnlag av en handlingsplan som skal angi
følgende:

– ordningene for forvaltning av den finansielle støtten,

– tiltak som må treffes for å bistå tilretteleggerne av utplasseringene og utvekslingene med å finne
potensielle partnere,

– egnede tiltak for å sikre en hensiktsmessig forberedelse, tilrettelegging og oppfølging av
utplasseringene og utvekslingene, også med hensyn til fremming av like muligheter.

3. Medlemsstatene skal senest 31. mars 2000 framlegge for Kommisjonen handlingsplanen for det første
året av gjennomføringen av programmene. Kommisjonen skal på dette grunnlag tildele hver
medlemsstat en finansiell ramme til gjennomføring av de tverrnasjonale programmene. Beløp som
ikke er brukt før 1. oktober 2000, skal inngå i det endelige beløpet i det samlede tilskuddet.
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VEDLEGG III

DEFINISJONER

Idet det tas hensyn til forskjellene mellom systemene og ordningene i medlemsstatene menes i denne
beslutning med:

a) «yrkesrettet grunnopplæring»: enhver form for yrkesrettet grunnopplæring, herunder teknisk og
yrkesfaglig utdanning, lærlingeordninger og yrkesrettet opplæring, som bidrar til oppnåelse av en
faglig kvalifikasjon som er godkjent av vedkommende myndigheter i den medlemsstat der
utdanningen gjennomføres,

b) «vekselopplæring»: yrkesrettet opplæring, uansett nivå, herunder høyere utdanning. Slik yrkesrettet
opplæring, som er godkjent eller bekreftet av vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten i
samsvar med denne statens lovgivning, prosedyrer eller praksis, omfatter strukturerte perioder med
opplæring i et foretak og eventuelt i en institusjon eller et senter for yrkesrettet opplæring,

c) «yrkesrettet etter- og videreutdanning»: enhver yrkesopplæring som følges av arbeidstakere i
Fellesskapet mens de er yrkesaktive,

d) «livslang læring»: muligheter til utdanning og yrkesrettet opplæring som tilbys enkeltpersoner
gjennom livet for at de fortløpende skal kunne tilegne seg, ajourføre og tilpasse kunnskaper,
ferdigheter og kvalifikasjoner,

e) «åpen opplæring og fjernundervisning»: enhver form for fleksibel yrkesrettet opplæring som omfatter

– bruk av IKT-teknologi og -tjenester i tradisjonell eller avansert form,

– støtte i form av personlig rådgivning og veiledning,

f) «europeiske utdanningsløp for vekselopplæring og læretid»: ethvert tidsrom en person gjennomfører
i en annen medlemsstat enn den der personen får vekselopplæring, og som utgjør en del av
vekselopplæringen,

g) «yrkesveiledning»: en rekke aktiviteter som f.eks. rådgivning, opplysning, vurdering og rettledning for
å bistå personer med å treffe valg med hensyn til programmer for yrkesrettet grunnopplæring og
yrkesrettet etter- og videreutdanning samt muligheter til sysselsetting,

h) «foretak»: alle foretak i offentlig eller privat sektor uansett størrelse, rettslig status eller hvilken
økonomiske sektor de opererer i, samt enhver form for økonomisk virksomhet, herunder nærings-
drivende foreninger,

i) «arbeidstakere»: alle personer som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet i samsvar med nasjonal
lovgivning og praksis, herunder selvstendig næringsdrivende,

j) «institusjoner for yrkesrettet opplæring»: enhver offentlig, halvoffentlig eller privat institusjon som i
samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis tilrettelegger eller gir yrkesrettet opplæring,
yrkesrettet videre- eller etterutdanning eller omskolering, uansett hvordan disse institusjonene
betegnes i de ulike medlemsstatene,

k) «universitet og høyskole»: enhver form for institusjon for høyere utdanning i samsvar med nasjonal
lovgivning og/eller praksis som tilbyr kvalifikasjoner eller utsteder diplomer på universitets- og
høyskolenivå, uansett hvordan disse institusjonene betegnes i de ulike medlemsstatene,

l) «studenter»: personer som er registrert ved universiteter og høyskoler som definert i dette vedlegg,
uansett studieområde, for å følge en høyere utdanning som fører til en grad eller et diplom til og med
doktorgradsnivå,

m) «partene i arbeidslivet»: på nasjonalt plan, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i samsvar med
nasjonal lovgivning og/eller praksis, og på fellesskapsplan, arbeidsgiver- og arbeidstaker-
organisasjoner som deltar i den sosiale dialog på fellesskapsplan,

n) «lokale og regionale partnere»: enhver aktør på regionalt og lokalt plan – lokale myndigheter,
foreninger, lokale handelskamre og sammenslutninger, konsortier, rådgivende organer, medier – som
deltar i lokal eller regional samarbeidsvirksomhet som omfatter yrkesrettet opplæring,

o) «europeiske organisasjoner»: partene i arbeidslivet på fellesskapsplan, europeiske sammenslutninger
av arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger i særskilte sektorer samt organer og organisasjoner
med en europeisk status eller utbredelse,

p) «referansemateriale»: alle analyser, undersøkelser, rundspørringer og iakttakelser av god praksis som
gjør det mulig å bestemme på fellesskapsplan hvilket nivå de ulike medlemsstatene befinner seg på i
forhold til hverandre og hvilke framskritt som er gjort innen et gitt emne eller område.
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(1) EFT L 198 av 30.7.1994, s. 142, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 25 

av 30.7.1994, s. 1.

(2) EFT L 34 av 9.2.1999, s. 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 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 8/94 av 7. juni 1994(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å
omfatte en generell ramme for Fellesskapets virksomhet
til fordel for forbrukerne (europaparlaments- og
rådsbeslutning nr. 283/1999/EF)(2).

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2000 – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 6 etter nr. 2 skal nytt nr. 3, 4 og
5 lyde:

«3. EFTA-statene skal fra 1. januar 2000 delta i fellesskaps-
virksomhet som kan følge av denne rettsakt og rettsakter
avledet av den:

– 399 D 0283: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr.
283/1999/EF av 25. januar 1999 om innføring av en
generell ramme for Fellesskapets virksomhet til
fordel for forbrukerne (EFT L 34 av 9.2.1999, s. 1).

4. EFTA-statene skal bidra finansielt til virksomheten nevnt
i nr. 3 i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).

5. EFTA-statene skal fra den dag samarbeidet om virksom-
heten nevnt i nr. 3 innledes, delta fullt ut i de EF-komiteer
og øvrige organer som bistår Kommisjonen i å forvalte
eller utvikle denne virksomheten.»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 1. januar 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 3

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 173/1999

av 26. november 1998

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter

2001/EØS/11/20

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 129 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets innsats bidrar til å oppnå et høyt nivå for
forbrukervern, og bidrar dermed også til å fremme den
økonomiske og sosiale utjevning i Fellesskapet og til å
styrke forbrukernes tillit, som er avgjørende for at det
indre marked skal virke tilfredsstillende.

2) Disse målene kan ikke nås på en effektiv måte uten at alle
berørte institusjoner og parter samarbeider og deltar
aktivt.

3) Fellesskapet har særlig forpliktet seg til å styrke innsatsen
til fordel for forbrukerne og deres helse, slik at de kan bli
en drivende og nyskapende kraft.

4) I erklæringen om matvaresikkerhet fra Det europeiske
råds møte i Luxembourg 12. og 13. desember 1997
erkjennes det at alt må gjøres for å gjenopprette
offentlighetens tillit, som ble satt på en sterk prøve under
krisen i forbindelse med bovin spongiform encefalopati
(BSE). Virksomhet som skal iverksettes innenfor en
generell ramme, er avgjørende for å nå dette mål.

5) Fellesskapet må planlegge de nødvendige tiltak ved å
gruppere dem innenfor en generell ramme som viser
hvilken virksomhet og hvilke virksomhetsområder som
skal prioriteres for å oppnå størst mulig effektivitet i løpet
av den aktuelle perioden.

6) Målet med denne generelle rammen er særlig å samle
initiativer iverksatt til fordel for forbrukerne, for å oppnå
størst mulig virkning for forbrukerne.

7) Denne generelle rammen bør omfatte både initiativer som
tas av Fellesskapet i samsvar med nærhetsprinsippet og
tiltak til støtte for organisasjoner og organer som arbeider
for å forsvare forbrukernes interesser på fellesskapsplan
eller på nasjonalt plan.

8) Initiativer som tas av Fellesskapet og tiltak til støtte for
andre private og offentlige initiativer utfyller hverandre
og bør inngå i en integrert metode. De organer og
organisasjoner som er aktive innen forbrukervern, må
styrkes, slik at de kan bli en mer effektiv drivkraft i
arbeidet med å bevisstgjøre forbrukerne på de områder
Fellesskapet prioriterer.

9) Fellesskapets politikk på andre områder medvirker og
bidrar også til at det tas hensyn til forbrukernes interesser,
og bør dermed bidra finansielt til gjennomføringen av
forbrukervernpolitikken.

10) Gjennomføringen av denne generelle rammen bør gjøre
det mulig å ta bedre hensyn til forbrukernes interesser på
andre aktuelle områder av Fellesskapets politikk og sikre
at forbrukerne i økende grad deltar i standardiserings-
prosessen.

11) Det er av avgjørende betydning at spørsmål knyttet til
forbrukervernet og forbrukernes helse behandles etter en
harmonisert framgangsmåte, og den generelle rammen
skal inneholde den nødvendige finansielle støtte til å

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 283/1999/EF

av 25. januar 1999

om innføring av en generell ramme for Fellesskapets virksomhet til fordel 
for forbrukerne(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 34 av 9.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/1999 av 26. november 1999
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) EFT C 108 av 7.4.1998, s. 43 og EFT C 390 av 15.12.1998, s. 22.

(2) EFT C 235 av 27.7.1998, s. 72.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 8. oktober 1998 (EFT C 328 av 26.10.1998,
s. 166), Rådets felles holdning av 20. november 1998 (EFT C 404 av
23.12.1998, s. 8) og europaparlamentsbeslutning av 15. desember 1998
(ennå ikke kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 21. desember 1998.



Nr. 11/270 1.3.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

sikre uavhengig vitenskapelig rådgivning av høy kvalitet,
allment anerkjente metoder for risikovurdering samt
effektive kontroll- og inspeksjonsmetoder. Fellesskapet
rår dessuten over fagkunnskapen i Det felles forsknings-
senter.

12) Denne generelle rammen er åpen for deltaking for de
assosierte statene i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med
vilkårene fastsatt i de berørte europaavtalene eller i
tilleggsprotokollene, og for Kypros etter framgangsmåter
som skal avtales nærmere, samt for EFTA-/EØS-statene
på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter reglene fastsatt
i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område.

13) Tiltak som iverksettes innenfor denne generelle rammen,
bør også bidra til å fremme forbrukernes interesser på
internasjonalt plan.

14) Det er nødvendig å vurdere tidligere oppnådde resultater
og utarbeide et program med prioriterte tiltak for
gjennomføring av denne generelle rammen for å oppnå
best mulig virkning i den aktuelle perioden. Det bør også
inngå en handlingsplan.

15) Det må sikres at forbrukernes interesser blir representert
på fellesskapsplan, og det må ytes en betydelig støtte til
europeiske organisasjoner og organer som representerer
forbrukernes interesser på en aktiv og effektiv måte.

16) Samtidig er det nødvendig å støtte organisasjoner og
organer som er aktive på nasjonalt eller regionalt plan
ved å oppfordre dem til å delta i samordnede tiltak på de
prioriterte områdene.

17) Det er derfor nødvendig å fastsette nærmere regler for
Fellesskapets finansielle støtte til organisasjoner og
organer som representerer forbrukernes interesser, ut fra
ønsket om størst mulig åpenhet og en effektiv utnyttelse
av de midler Fellesskapet tildeler.

18) Det ble 20. desember 1994 inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(1).

19) Det må fastsettes utvelgelseskriterier for tildeling av
finansiell støtte.

20) Det må utarbeides effektive metoder for vurdering og
kontroll samt egnede framgangsmåter for informasjon til
målgruppene.

21) Gjennomføringen av tiltakene som er omfattet av denne
generelle rammen, må vurderes i lys av erfaringene de
første tre årene.

22) I denne beslutning fastsettes det for hele den planlagte
varigheten en finansiell ramme som i henhold til punkt 1
i Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens
erklæring av 6. mars 1995(2) utgjør det primære
referansegrunnlag for budsjettmyndigheten ved den
årlige budsjettbehandlingen –

VEDTATT DENNE BESLUTNING:

KAPITTEL I

Generelle mål og retningslinjer

Artikkel 1

1. Ved denne beslutning innføres det en generell ramme på
fellesskapsplan for virksomhet med sikte på å fremme
forbrukernes interesser og å sikre dem et høyt vernenivå.

2. Denne generelle virksomhetsrammen består av tiltak som
skal bidra til å verne forbrukernes helse, sikkerhet og
økonomiske interesser samt fremme deres rett til informasjon
og utdanning og til å organisere seg for å forsvare sine
interesser.

3. Denne generelle virksomhetsrammen vedtas for perioden
1. januar 1999-31. desember 2003.

4. Den finansielle rammen for gjennomføringen av denne
generelle virksomhetsrammen for perioden 1999-2003
fastsettes til 112,5 millioner euro(3).

5. De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjett-
myndigheten innenfor rammen av de finansielle overslag.

Artikkel 2

Den virksomhet som skal støtte og utfylle den politikken
medlemsstatene fører, skal bestå av:

a) tiltak som iverksettes av Kommisjonen,

b) tiltak der det ytes finansiell støtte til virksomhet som
gjennomføres av europeiske forbrukerorganisasjoner på
vilkårene fastsatt i artikkel 5,

(1) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 1.

(2) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 4.

(3) NB: Dette beløpet omfatter ikke øremerkede bevilgninger til EHLASS-

systemet, dvs. til sammen 7,5 millioner euro.



c) tiltak der det ytes finansiell støtte til særskilte prosjekter
som har som mål å fremme forbrukernes interesser i
medlemsstatene, og som foreslås på de vilkår som er
fastsatt i artikkel 6, særlig av forbrukerorganisasjoner og
berørte uavhengige offentlige organer.

Artikkel 3

Kommisjonen skal sørge for sammenheng og komplemen-
taritet mellom Fellesskapets virksomhet og prosjekter innenfor
denne generelle rammen og de øvrige fellesskapsprogrammer
og -initiativer, for eksempel de treårige handlings-
programmene, og skal i samsvar med sin handlingsplan for
perioden 1999-2001 fastsette prioriteringen av den
virksomheten som er oppført i vedlegget.

Artikkel 4

Tiltakene omhandlet i artikkel 2 skal særlig gjelde følgende
særskilte områder:

a) forbrukernes helse og sikkerhet i forbindelse med
produkter og tjenester,

b) vern av forbrukernes økonomiske og juridiske interesser,
herunder tilgang til ordninger for tvisteløsning, i
forbindelse med varer og tjenester, idet det tas hensyn til
horisontale aspekter,

c) utdanning av og informasjon til forbrukerne om
forbrukervern og forbrukernes rettigheter,

d) fremming og representasjon av forbrukernes interesser.

Vedlegget inneholder en liste over virksomhetsområder.

KAPITTEL II

Gjennomføringsbestemmelser

Artikkel 5

1. Den finansielle støtten omhandlet i artikkel 2 bokstav b)
kan ytes til europeiske forbrukerorganisasjoner som

– er ikke-statlige, ideelle organisasjoner som har som
hovedmål å fremme og forsvare forbrukernes interesser
og helse, og

– har fått mandat til å representere forbrukernes interesser
på europeisk plan av nasjonale organisasjoner i minst
halvparten av Fellesskapets medlemsstater, som

representerer forbrukerne i samsvar med nasjonale regler
eller praksis, og som er aktive på nasjonalt eller regionalt
plan.

2. Den finansielle støtten omhandlet i artikkel 2 bokstav b)
kan ytes for å støtte virksomhet som gjennomføres av
europeiske forbrukerorganisasjoner, og som inngår i deres
årlige virksomhetsplaner, såfremt denne virksomheten
kommer inn under ett eller flere av områdene omhandlet i
artikkel 4.

3. Vilkårene for tildeling av finansiell støtte er fastsatt i
artikkel 7, 8 og 10.

Dessuten kan den finansielle støtten som hovedregel ikke
overstige 50 % av kostnadene knyttet til gjennomføringen av
støtteberettiget virksomhet. Det skal tas hensyn til admini-
strasjonskostnadene knyttet til støtteberettiget virksomhet
såfremt de er i samsvar med artikkel 6 nr. 3.

Artikkel 6

1. Den finansielle støtten omhandlet i artikkel 2 bokstav c)
kan ytes til enhver fysisk eller juridisk person samt
sammenslutninger av fysiske personer som opptrer uavhengig
av industri og handel, og som er faktisk ansvarlige for
gjennomføringen av prosjekter som har som hovedmål å
fremme forbrukervern og forbrukernes interesser.

2. Den finansielle støtten omhandlet i artikkel 2 bokstav c)
skal ytes på grunnlag av en prosjektbeskrivelse dersom
prosjektet kommer inn under ett eller flere av områdene
omhandlet i artikkel 4.

Ubetalt arbeid og gaver i naturalier som er behørig
dokumentert, kan tas i betraktning for opptil 20 % av de
samlede støtteberettigede kostnader ved vurderingen av
organisasjonenes inntekter og kostnader.

3. Vilkårene for tildeling av finansiell støtte er fastsatt i
artikkel 7, 8 og 10.

Dessuten kan den finansielle støtten som hovedregel ikke
overstige 50 % av kostnadene i forbindelse med gjennom-
føringen av prosjektet eller prosjektene, med unntak av alle
driftskostnader, bortsett fra dem som er direkte knyttet til det
foreslåtte prosjektet.

Artikkel 7

Den finansielle støtten omhandlet i artikkel 2 bokstav b) og c)
skal ytes til tiltak utvalgt særlig på grunnlag av følgende
kriterier, idet det eventuelt tas hensyn til mangfoldet av
forbrukerorganisasjoner i medlemsstatene for å sikre en
rimelig likevekt mellom forbrukerinteressene i Fellesskapet:
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– en tilfredsstillende kostnadseffektivitet,

– en tilleggsverdi som sikrer at forbrukernes interesser blir
representert på et høyt og ensartet nivå,

– en varig multiplikatoreffekt på nasjonalt eller europeisk
plan,

– et effektivt og jevnbyrdig samarbeid mellom de ulike
parter om planlegging og gjennomføring av tiltak og om
den finansielle deltakingen,

– utvikling av et varig tverrnasjonalt samarbeid, særlig
gjennom utveksling og felles utnyttelse av erfaringer fra
bevisstgjøring av forbrukerne og de økonomiske
aktørene,

– bredest mulig spredning av resultatene av den virksomhet
og de prosjekter som har fått støtte,

– mulighet for å analysere de forhold som skal dekkes samt
de midler som er øremerket til vurdering av virksomheten
og prosjektene, og om de egner seg som beste praksis.

KAPITTEL III

Framgangsmåter, vurdering og overvåking

Artikkel 8

1. For tiltakene omhandlet i artikkel 2 bokstav b) og c) skal
Kommisjonen hvert år på en dato, om mulig før 30. september,
som den på en passende måte skal meddele alle berørte parter
og medlemsstatene, offentliggjøre en kunngjøring i De
Europeiske Fellesskaps Tidende om den virksomhet som skal
støttes finansielt, og med nærmere opplysninger om
utvelgelses- og tildelingskriteriene samt søknads- og
godkjenningsprosedyrene.

2. Etter å ha vurdert forslagene skal Kommisjonen innen
fem måneder etter offentliggjøringen omhandlet i nr. 1, velge
ut den virksomheten og de prosjektene omhandlet i kapittel II
som skal få finansiell støtte. Med utgangspunkt i Kommi-
sjonens beslutning skal det inngås en avtale om partenes
rettigheter og plikter med de støttemottakerne som har ansvaret
for gjennomføringen av virksomheten og prosjektene.

3. Fellesskapsstøtten skal ytes til tiltak som skal gjennom-
føres i løpet av det året det finansielle bidraget gis, eller det
påfølgende år.

4. Hvert år skal det i De Europeiske Fellesskaps Tidende
offentliggjøres en liste over støttemottakerne og de tiltak som
er blitt finansiert innenfor denne rammen, med angivelse av
støttebeløpet.

Artikkel 9

1. Ved fastsettelsen av utvelgelseskriteriene for virksom-
heten og prosjektene omhandlet i artikkel 2 bokstav b) og c),
samt ved utvelgelsen av denne virksomheten og disse
prosjektene, skal Kommisjonen bistås av en komité av
rådgivende karakter sammensatt av representanter for
medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet, om nødvendig ved avstemning, innen en frist som
lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat
ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på
hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

3. Dessuten skal Kommisjonen i begynnelsen av hvert år
underrette komiteen om den virksomhet som er finansiert i
henhold til artikkel 2 bokstav a).

Artikkel 10

1. Kommisjonen skal føre tilsyn med og kontrollere at den
virksomhet som er finansiert av Fellesskapet, gjennomføres på
en effektiv måte. Dette skal gjøres på grunnlag av rapporter
utarbeidet etter framgangsmåter som avtales mellom Kommi-
sjonen og støttemottakeren. Det foretas også stikkprøve-
kontroller på stedet.

2. Støttemottakerne skal framlegge for Kommisjonen en
rapport for hvert tiltak innen tre måneder etter at det er
avsluttet. Kommisjonen skal bestemme hvilken form og
hvilket innhold rapporten skal ha.

3. De som mottar finansiell støtte, skal stille alle utgiftsbilag
til rådighet for Kommisjonen i en periode på fem år fra siste
utbetaling i forbindelse med et tiltak.

Artikkel 11

Kommisjonen skal påse at tiltak som finansieres av
Fellesskapet, vurderes regelmessig. Disse vurderingene kan
foretas av Kommisjonen og/eller av uavhengige sakkyndige
engasjert for dette formål.

Artikkel 12

1. Kommisjonen kan redusere, oppheve eller kreve
tilbakebetalt den finansielle støtten til en virksomhet dersom
den oppdager uregelmessigheter eller får kjennskap til at
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virksomheten uten dens godkjenning er betydelig endret og
ikke lenger forenlig med målene for de avtalte gjennom-
føringsbestemmelsene.

2. Dersom fristene ikke overholdes eller framdriften i
virksomheten bare delvis berettiger bruken av de bevilgede
midlene, skal Kommisjonen be mottakeren om å forklare seg
innen en bestemt frist. Dersom mottakerens svar ikke er
tilfredsstillende, kan Kommisjonen holde tilbake det
gjenstående støttebeløpet og kreve at de allerede utbetalte
beløp omgående tilbakebetales.

3. Ethvert urettmessig utbetalt beløp skal tilbakebetales til
Kommisjonen. Beløp som ikke er tilbakebetalt i tide, kan
forhøyes med morarenter. Kommisjonen skal fastsette
nærmere gjennomføringsbestemmelser for dette nummer.

Artikkel 13

1. Hvert år skal Kommisjonen framlegge for Europaparla-
mentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av denne
generelle rammen.

Rapporten skal inneholde resultatene av vurderingen av
tiltakene, virksomheten og prosjektene som er gjennomført
innenfor denne rammen, eventuelt innenfor andre budsjett-
rammer.

2. Senest 30. juni 2002 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en vurderingsrapport om
gjennomføringen av de tre første årenes virksomhet innenfor
denne generelle rammen.

Artikkel 14

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. januar 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. FISCHER

President Formann



VEDLEGG

LISTE OVER VIRKSOMHETSOMRÅDER

1. Forbrukernes helse og sikkerhet

– Tiltak iverksatt for forberedelse og utarbeiding av uttalelser fra de vitenskapelige komiteene.

– Sakkyndig bistand og inspeksjoner i forbindelse med kontroll innen næringsmiddel-, veterinær- og
plantehelsesektoren.

– Teknisk sakkyndig bistand ved forebyggende vurdering av farer knyttet til produkter, særlig
matvarer.

– Best mulig utnyttelse av vitenskapelige og tekniske elementer i forbrukerverntiltak, særlig ved
bruk av fagkunnskapen i Det felles forskningssenter.

– Spredning av opplysninger om farlige produkter og tjenester og om mulige risikofaktorer.

2. Vern av forbrukernes økonomiske og juridiske interesser, herunder tilgang til ordninger for
tvisteløsning, i forbindelse med varer og tjenester, idet det tas hensyn til horisontale aspekter

– Tiltak for å bedre samarbeidet mellom organene som deltar i markedsovervåking.

– Tiltak for å sikre at forbrukernes rettigheter respekteres i forbindelse med levering av varer og
tjenesteyting, herunder ordninger som kan føre til bedre tvisteløsning, særlig ved hjelp av
forsøksprosjekter og opprettelse av databaser.

– Tiltak for å sikre likeverdige forhold ved forbrukertransaksjoner, idet det tas hensyn til virkningene
av ny teknologi og utviklingen av finansielle tjenester samt euroens betydning for forbrukerne.

– Tiltak for å kontrollere miljøopplysninger på etiketter, emballasje og i reklame generelt samt ved
andre former for markedsføring.

– Bedring av felles utenomrettslige prosedyrer.

– Utvikling av og støtte til tiltak for å lette adgangen til domstolene.

– Tiltak for å vurdere særlige farer og mulige fordeler for forbrukerne ved informasjonssamfunnet,
herunder forsøksprosjekter med sikte på å innføre ordninger for løsning av tverrnasjonale tvister i
forbindelse med elektronisk handel og avtaler inngått elektronisk.

– Tiltak for å fremme datasikring og vern av privatlivets fred, herunder vern av mindreårige.

3. Utdanning av og informasjon til forbrukere

– Bedre informasjon til forbrukerne om deres rettigheter og hvordan de skal utøves, samt økt
bevisstgjøring av produsenter og forbrukere om sikkerhetsspørsmål i forbindelse med varer og tjenester.

– Økt bevisstgjøring blant forbrukerne om behovet for bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre.

– Bedre forbrukeropplysning om egenskapene ved særskilte produkter og tjenester, særlig ved hjelp
av sammenlignende prøving.

– Utvikling av utdanning og opplæring av forbrukerne, særlig i skolen.

– Utvikling av og støtte til europeiske informasjons- og rådgivningssentre for forbrukere som
handler over grensene i Fellesskapet.
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4. Fremming og representasjon av forbrukernes interesser

– Styrking av representasjonen av forbrukernes interesser på fellesskapsplan og på internasjonalt
plan.

– Støtte til forbrukerorganisasjoner i medlemsstatene, særlig dersom de rår over begrensede midler.

– Fremming og samordning av forbrukernes deltaking i standardiseringsarbeidet på europeisk plan.

– Fremming av bærekraftige og særlig miljøvennlige forbruksmønstre ved hjelp av
forsøksprosjekter.
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(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 63, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 51 

av 9.11.2000, s. 71.

(2) EFT L 346 av 22.12.1998, s. 25. 

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 protokoll 47 er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 73/1999 av 28. mai 1999(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2770/98 av 21. desember 1998
om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av
nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og
druemost(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 26 (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 3201/90) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 R 2770: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2770/98 av
21. desember 1998 (EFT L 346 av 22.12.1998, s. 25).»

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2770/98 på islandsk
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 174/1999

av 26. november 1999

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin

2001/EØS/11/20

Utferdiget i Brussel, 26. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16.
mars 1987 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1627/98(2), særlig artikkel 72 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

I rådsforordning (EØF) nr. 2392/89(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 1427/96(4), er det fastsatt alminnelige
regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost.

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3201/90(5), sist endret ved
forordning (EF) nr. 847/98(6), er det fastsatt nærmere regler for
betegnelse på og presentasjon av vin og druemost.

Uttrykkene «Crianza», «Reserva» og «Gran Reserva», som
benyttes for å opplyse om spanske viners modning, og som er
nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i) fjerde strekpunkt i
forordning (EØF) nr. 3201/90, har siden 1979 i henhold til
spansk lovgivning vært godkjent som tradisjonelle tilleggs-
betegnelser for kvbd-viner. De bør oppføres i forordningens
artikkel 3 nr. 3 bokstav e).

Etter anmodning fra Uruguay bør det fastsettes at viner fra
denne staten som er framstilt utelukkende av to sorter, kan
bære navnet til disse to sortene når vinene markedsføres i
Fellesskapet.

Italia og Portugal har anmodet om at nye synonymer som
tradisjonelt blir benyttet i disse statene, tilføyes i vedlegg III til
forordning (EØF) nr. 3201/90. Anmodningen bør etterkommes.

Chile, De forente stater, Ungarn og Republikken Tunisia har
anmodet om at deres lister over vinstokksorter og synonymer
oppført i vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 3201/90 endres
som følge av endringer i lovgivningen i disse statene.
Anmodningene bør etterkommes.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 3201/90 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 3 nr. 3 bokstav e) tilføyes følgende uttrykk:

– «Crianza»,

– «Reserva»,

– «Gran Reserva».

2) I artikkel 13 nr. 2 bokstav a) tilføyes «Uruguay» etter
«Sør-Afrika».

3) Vedlegg III og IV endres i samsvar med vedlegget til
denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2770/98 

av 21. desember 1998 

om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for
betegnelse på og presentasjon av vin og druemost(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 346 av 22.12.1998, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/1999 av 26. november 1999
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 8.

(3) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 13.

(4) EFT L 184 av 24.7.1996, s. 3.

(5) EFT L 309 av 8.11.1990, s. 1.

(6) EFT L 120 av 23.4.1998, s. 14.
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VEDLEGG

I. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3201/90 gjøres følgende endringer:

1. I avsnitt «5. ITALIA» tilføyes følgende sortsnavn og synonymer:

Navn på vinstokksorten i klassifiseringen 

av vinstokksorter for den berørte Godkjente synonymer – generelt

administrative enheten

«Primitivo N Zinfandel N

Calabrese N Nero d’Avola N»

2. I avsnitt «7. PORTUGAL» tilføyes følgende synonym:

Navn på vinstokksorten i klassifiseringen 

av vinstokksorter for den berørte Godkjente synonymer – generelt

administrative enheten

«Pinot tinto Pinot noir»

II. I vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 3201/90 gjøres følgende endringer:

1. I avsnitt «7. CHILE» tilføyes følgende sortsnavn:

Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

7. CHILE
«Marsanne
Roussanne
Carmenère
Nebbiolo
Verdot»

2. I avsnitt «10. AMERIKAS FORENTE STATER» bokstav a) Sorter av arten «Vitis vinifera»
tilføyes følgende sortsnavn og synonymer:

Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

10. AMERIKAS FORENTE STATER

a) Sorter av arten Vitis vinifera
«Petit Verdot
Syrah Shiraz»

3. Avsnitt «11. UNGARN» skal lyde:

Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

«11. UNGARN
Bianca
Bibor kadarka
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Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

Blauburger
Bouvier
Budai
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Cardinal
Chardonnay Chardonnay blanc, Kereklevelü
Chasselas Gutedel, Gyöngyszölö
Cirfandli Zierfandler, Roter Zierfandler
Cserszegi füszeres
Csillám
Csaba gyöngye Perle von Csaba
Csomorika
Duna gyöngye
Ezerfürtü
Ezerjó Tausendgut
Furmint Királyfurmint, Nemes furmint
Hárslevelü Lindenblättriger
Gamay noir
Gohér
Hárslevelü
Irsay Olivér
Izsáki
Jubileum 75
Kadarka Füszeres kadarka, Nemes kadarka
Kármin
Kékfrankos Blaufränkish, Nagyburgundi
Blauer Portugieser Portugieser
Kerner
Kéknyelü Blaustengler
Királyeanyka Königstochter, Königliche, Mädchentraube
Kövérszölö
Kövidinka Steinschiller
Korai piros veltelini Frühroter Veltliner
Leányka Mädchentraube
Merlot
Mézes Weisser Honigler
Mornen noir
Nektár
Néró
Olasz rizling Welschriesling
Oremus Zéta
Ottonel muskotály Muscat Ottonel, Muscat, Muscateller
Fehér burgundi Weissburgunder
Pionot noir Kisburgundi kék, Spätburgunder, Pinot nero
Piros veltelini Roter Veltliner
Pozsonyi
Rajnai rizling Rheinriesling, Riesling, Weisser Riesling
Müller Thurgau
Rubintos
Sárga muskotály Gelber Muscateller, Muscat blanc, 

Yellow Muscat
Szürkebarát Pinot gris, Pinot grigio, Graumönch, Ruländer

Grauburgunder
Turán



Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

Tramini Piros tramini, Füszeres tramini, 
Gewürztraminer, Roter Traminer, 
Traminer aromatico

Viktória gyöngye
Zala gyöngye Perle von Zala
Zefir
Zengö
Zenit
Zeusz
Zöld szilváni Sylvaner, Grüner Sylvaner
Zöld veltelini Grüner Veltliner»
Zweigelt

4. Avsnitt «19. TUNISIA» skal lyde:

Liste over sorter godkjent i Fellesskapet Godkjente synonymer

«19. TUNISIA
Alicante Bouschet
Beldi
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Carignan
Catarato
Chardonnay
Cinsault
Clairette pointue
Grenache
Merlot
Merseguera
Monique
Morastel
Mourvèdre
Pedro Ximenes
Pignatello
Pinot noir
Rezzegui
Sangiovese
Syrah
Ugni blanc»
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