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14.6.2001 Nr. 31/1EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. desember
1998, og

ut fra følgende betraktninger:

(1) Sektoren for radioutstyr- og teleterminalutstyr er en
viktig del av telekommunikasjonsmarkedet, som er et
nøkkelelement i Fellesskapets økonomi. Direktivene som
får anvendelse på teleterminalutstyrsektoren, tar ikke
lenger høyde for de forandringer som forventes i sektoren
som følge av ny teknologi, markedsutviklingen og
lovgivningen for nettverk.

(2) I samsvar med nærhets- og forholdsmessighets-
prinsippene nevnt i artikkel 3 B i traktaten, kan målet om
å skape et åpent og konkurransedyktig felles marked for
telekommunikasjonsutstyr ikke nås på tilfredsstillende
måte av medlemsstatene, og kan derfor bedre nås av

Fellesskapet. Dette direktiv går ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå dette målet.

(3) Medlemsstatene kan med hjemmel i traktatens artikkel 36
utelukke visse utstyrskategorier fra dette direktiv.

(4) Direktiv 98/13/EF(4) konsoliderte bestemmelsene om
teleterminalutstyr og satellittjordstasjonutstyr, herunder
tiltak for gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

(5) Direktivet omfatter ikke en vesentlig del av radioutstyrs-
markedet.

(6) Varer med todelt bruksområde er underlagt Fellesskapets
prosedyre for eksportkontroll som ble innført ved
rådsforordning (EF) nr. 3381/94(5).

(7) Dette direktivs brede virkeområde krever nye defini-
sjoner av uttrykkene «radioutstyr» og «teleterminal-
utstyr». Rammeregler som tar sikte på å utvikle et felles
marked for radioutstyr og teleterminalutstyr, bør gjøre det
mulig å foreta investering, framstilling og salg i takt med
teknologi- og markedsutviklingen.

(8) Som følge av den økende betydningen av teleterminal-
utstyr og nett som bruker radiooverføring i tillegg til
utstyr med kabelforbindelse, bør regler for framstilling,
markedsføring og bruk av radioutstyr og teleterminal-
utstyr omfatte begge utstyrskategorier.

(9) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF
av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang
til åpne telenett (ONP) for taletelefoni og om opprettelse
av en universell tjeneste på telekommunikasjonsområdet
under konkurranseforhold(6), skal de nasjonale
reguleringsmyndighetene sikre offentliggjøring av

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/5/EF

av 9. mars 1999

om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2000 av 31. mai 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 1.

(1) EFT C 248 av 14.8.1997, s. 4.
(2) EFT C 73 av 9.3.1998, s. 10.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. januar 1998 (EFT C 56 av 23.2.1998, s.

27), Rådets felles holdning av 8. juni 1998 (EFT C 227 av 20.7.1998, s. 37)
og europaparlamentsbeslutning av 6. oktober 1998 (EFT C 328 av
26.10.1998, s. 32). Rådsbeslutning av 25. januar 1999 og europaparlaments-
beslutning av 10. februar 1999.

(4) EFT L 74 av 12.3.1998, s. 1.

(5) EFT L 367 av 31.12.1994, s. 1.

(6) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
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detaljerte tekniske spesifikasjoner for nettverktilgang for
å sikre konkurranse på markedet for teleterminalutstyr.

(10) Målene i rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk
utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser(1),
er tilstrekkelige til å omfatte radioutstyr og teleterminal-
utstyr, men uten noen nedre spenningsgrense.

(11) Beskyttelseskravene knyttet til elektromagnetisk
kompatibilitet fastsatt i rådsdirektiv 89/336/EØF av 3.
mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om elektromagnetisk kompatibilitet(2), er tilstrekkelige
til å dekke radioutstyr og teleterminalutstyr.

(12) Fellesskapsretten fastsetter at hindringer for det frie
varebytte innenfor Fellesskapet som skyldes ulikheter i
nasjonal lovgivning om markedsføring av produkter, er
berettiget bare dersom eventuelle nasjonale krav er
nødvendige og forholdsmessige. Harmoniseringen av
lovgivningen må derfor begrenses til de krav som er
nødvendige for å oppfylle de grunnleggende krav knyttet
til radioutstyr og teleterminalutstyr.

(13) De grunnleggende kravene som gjelder for en kategori
radioutstyr og teleterminalutstyr, bør fastsettes ut fra
vedkommende utstyrskategoris art og behov. Disse
kravene må anvendes med skjønn for ikke å bremse den
teknologiske nyskapingen eller hindre at den frie
markedsøkonomiens behov dekkes.

(14) Det bør påses at radioutstyr og teleterminalutstyr ikke
utgjør en helsefare som kan unngås.

(15) Telekommunikasjon er viktig for funksjonshemmedes
velferd og sysselsetting, og dette er en gruppe som utgjør
en betydelig og økende andel av Europas befolkning.
Radioutstyr og teleterminalutstyr bør derfor i egnede
tilfeller utformes på en slik måte at funksjonshemmede
kan bruke det slik det er eller med bare en minimal
tilpasning.

(16) Radioutstyr og teleterminalutstyr kan ivareta visse
funksjoner som er nødvendige for nødtjenester.

(17) Det kan være nødvendig å innarbeide visse funksjoner i
radioutstyret og teleterminalutstyret for å hindre at
brukerens og abonnentens persondata og privatliv
misbrukes og/eller unngå bedrageri.

(18) I noen tilfeller kan det være nødvendig med samtrafikk
via nettverk med andre apparater i henhold til dette
direktiv og forbindelse med grensesnitt av egnet type i
hele Fellesskapet.

(19) Det bør derfor være mulig å definere og tilføye særlige
grunnleggende krav knyttet til brukerens privatliv,
funksjoner for brukere med en funksjonshemning,
funksjoner for nødtjenester og/eller funksjoner for å
unngå bedrageri.

(20) Det er anerkjent at frivillige sertifiserings- og
merkeordninger utviklet av forbrukerorganisasjoner,
produsenter, operatører og andre aktører i næringen på et
konkurransepreget marked bidrar til kvalitet, og er et
nyttig middel til å styrke forbrukernes tillit til
teleprodukter og -tjenester. Medlemsstatene kan støtte
slike ordninger. Slike ordninger bør være forenlige med
traktatens konkurranseregler.

(21) En uakseptabel forverring av tjenestene for andre
personer enn brukerne av radioutstyr og
teleterminalutstyr, bør forhindres. Terminalprodusentene
bør konstruere utstyr slik at nettene ikke skades på en
måte som fører til slik forverring når de brukes under
normale driftsforhold. Nettoperatørene bør konstruere
sine nett på en måte som ikke tvinger terminalutstyrs-
produsentene til å treffe urimelige tiltak for å hindre
skade på nettene. Det europeiske standardiseringsinstitutt
for telekommunikasjoner (ETSI) bør ta behørig hensyn til
dette målet når det utarbeider standarder for tilgang til
offentlige nett.

(22) Effektiv bruk av frekvensområdet bør sikres for å unngå
skadelig radiostøy. Det bør oppmuntres til mest mulig
effektiv bruk av begrensede ressurser som f.eks.
radiofrekvensområdet, ut fra teknikkens nåværende
utviklingstrinn.

(23) Harmoniserte grensesnitt mellom terminalutstyr og
telenett bidrar til å fremme konkurransemarkeder for
både terminalutstyr og nettjenester.

(24) Operatører av offentlige telenett bør imidlertid kunne
definere de tekniske kjennetegnene ved sine grensesnitt,
med forbehold for traktatens konkurranseregler. De bør
derfor offentliggjøre presise og tilstrekkelige tekniske
spesifikasjoner av slike grensesnitt slik at produsentene
kan konstruere teleterminalutstyr som oppfyller kravene i
dette direktiv.

(25) Konkurransereglene fastsatt i traktaten og kommisjons-
direktiv 88/301/EØF av 16. mai 1988 om konkurranse på
markedene for teleterminalutstyr(3) fastsetter likevel
prinsippet om lik og åpen behandling av alle tekniske
spesifikasjoner som har regulerende virkning. Det er
derfor Fellesskapets og medlemsstatenes oppgave å sikre
at rammereglene fastsatt i dette direktiv er rettferdige, i
samråd med de økonomiske aktørene.
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(1) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29. Direktivet endret ved direktiv 93/68/EØF
(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(2) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv
93/68/EØF.

(3) EFT L 131 av 27.5.1988, s. 73. Direktivet endret ved direktiv 94/46/EF
(EFT L 268 av 19.10.1994, s. 15).



(26) Det er de europeiske standardiseringsorganisasjonenes,
særlig ETSIs, oppgave å sikre at harmoniserte standarder
blir hensiktsmessig ajourført og utformet på en måte som
muliggjør utvetydig tolkning. Håndhevelse, tolkning og
gjennomføring av harmoniserte standarder er meget
spesialiserte områder med økende teknisk kompleksitet.
Disse oppgavene forutsetter at sakkyndige utvalgt blant
de økonomiske aktørene deltar aktivt. I noen tilfeller kan
det være nødvendig å gi raskere tolkning av eller rettelser
i harmoniserte standarder enn det som er mulig innenfor
rammen av de vanlige framgangsmåtene til de europeiske
standardiseringsorganisasjonene som opererer i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22.
juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og
tekniske forskrifter(1).

(27) Det er i offentlighetens interesse å ha harmoniserte
standarder på europeisk nivå i forbindelse med konstruk-
sjon og produksjon av radioutstyr og teleterminalutstyr.
Når slike harmoniserte standarder overholdes, kan det
antas at de grunnleggende kravene er oppfylt. Andre
metoder kan brukes for å påvise samsvar med de
grunnleggende kravene.

(28) Ved tildeling av identifikatorer for utstyrskategorier bør
det dras nytte av ekspertisen i CEPT/ERC og de aktuelle
europeiske standardiseringsorganer i radiospørsmål. Det
bør oppmuntres til andre former for samarbeid med disse
organene når det er mulig.

(29) For at Kommisjonen skal kunne overvåke markeds-
kontrollen effektivt, bør medlemsstatene oppgi relevante
opplysninger om grensesnittyper, utilstrekkelige eller
feilaktig anvendte harmoniserte standarder, meldte
organer og tilsynsmyndigheter.

(30) Meldte organer og tilsynsmyndigheter bør utveksle
informasjon om radioutstyr og teleterminalutstyr med
sikte på effektiv overvåkning av markedet. Slikt
samarbeid bør i størst mulig grad bruke elektroniske
midler. Særlig bør slikt samarbeid gjøre det mulig for
nasjonale myndigheter å få opplysninger om radioutstyr
som markedsføres på deres område og som opererer i
frekvensbånd som ikke er harmonisert i Fellesskapet.

(31) Produsentene bør underrette medlemsstatene når de har
til hensikt å markedsføre radioutstyr som benytter
frekvensbånd som ikke er harmonisert i hele Felles-
skapet. Medlemsstatene bør derfor fastlegge framgangs-
måter for slik underretning. Slike framgangsmåter bør
være forholdsmessige, og bør ikke innebære en
framgangsmåte for samsvarsvurdering som kommer i
tillegg til dem som er fastsatt i vedlegg IV eller V. Det er

ønskelig at slike framgangsmåter for underretning
harmoniseres og helst iverksettes ved elektroniske midler
og ettstedshandel.

(32) Radioutstyr og teleterminalutstyr som oppfyller de
gjeldende grunnleggende kravene, bør tillates fritt
omsatt. Slikt utstyr bør tillates tatt i bruk i samsvar med
sitt tiltenkte formål. Ibruktakingen kan være underlagt
tillatelser om bruk av frekvensområdet og yting av den
aktuelle tjenesten.

(33) Det må på varemesser, utstillinger osv. være mulig å stille
ut radioutstyr og teleterminalutstyr som ikke er i samsvar
med dette direktiv. Berørte parter bør likevel få korrekt
informasjon om at slikt utstyr ikke er i samsvar og ikke
kan kjøpes i denne tilstanden. Medlemsstatene kan
begrense ibruktakingen av slikt radioutstyr, herunder det
å slå det på, for å sikre en effektiv og forsvarlig bruk av
frekvensområdet, for å unngå skadelig radiostøy eller av
hensyn til forhold som angår folkehelsen.

(34) Radiofrekvenser tildeles på nasjonalt plan, og i den grad
de ikke er harmonisert, er de medlemsstatenes enekom-
petanse. Det er nødvendig å vedta en beskyttelsesklausul
som tillater medlemsstatene å i samsvar med traktatens
artikkel 36 forby, begrense eller kreve tilbaketrekking fra
markedet av radioutstyr som har forårsaket eller som
staten med rimelighet mener vil forårsake skadelig
radiostøy. Radiostøy på nasjonalt tildelte radiofrekvenser
utgjør en gyldig grunn for medlemsstaten til å vedta
beskyttelsesklausuler.

(35) Produsentene er ansvarlige for skade forårsaket av
defekte apparater i samsvar med bestemmelsene i
rådsdirektiv 85/374/EØF(2). Uten at produsentens ansvar
berøres, er enhver person som importerer apparater til
Fellesskapet for salg i forbindelse med yrkesvirksomhet,
ansvarlig i henhold til nevnte direktiv. Produsenten,
dennes representant eller den som er ansvarlig for å
markedsføre apparatet i Fellesskapet, er ansvarlig i
henhold til medlemsstatenes lovgivning på området
erstatningsansvar i eller utenfor kontraktsforhold.

(36) Tiltak medlemsstatene eller Kommisjonen bør treffe når
apparater som er erklært å være i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv, forårsaker alvorlig skade
på et nett eller skadelig radiostøy, skal treffes i samsvar
med de generelle prinsippene i fellesskapsretten, særlig
prinsippene om objektivitet, forholdsmessighet og
likebehandling.

(37) 22. juli 1993 vedtok Rådet beslutning 93/465/EØF om
modulene for de forskjellige fasene i rutinene for
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samsvarsvurdering og reglene for påføring og bruk av
CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering(1). Gjeldende framgangsmåter for
samsvarsvurdering bør helst velges blant modulene som
allerede er fastsatt i nevnte beslutning.

(38) Medlemsstatene kan anmode om at de meldte organene
de utpeker og deres tilsynsmyndigheter blir akkreditert i
samsvar med gjeldende europeiske standarder.

(39) Det er hensiktsmessig at radioutstyrs og teleterminal-
utstyrs samsvar med kravene i direktiv 73/23/EØF og
89/336/EØF kan påvises ved bruk av framgangsmåtene
fastsatt i disse direktivene når apparatet omfattes av deres
virkeområde. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 1
i direktiv 89/336/EØF kan derfor brukes når anvendelse
av harmoniserte standarder innebærer en formodning om
at beskyttelseskravene er oppfylt. Framgangsmåten
fastsatt i artikkel 10(2) kan brukes når produsenten ikke
har anvendt harmoniserte standarder eller når det ikke
finnes slike standarder.

(40) Foretakene i Fellesskapet bør ha faktisk og tilsvarende
adgang til markedene i tredjestater, og få en behandling i
tredjestater tilsvarende den som i Fellesskapet gis foretak
som i sin helhet eies av borgere i de aktuelle tredjestater
eller som disse borgere har flertallskontroll eller faktisk
kontroll over.

(41) Det bør nedsettes en komité bestående av parter som er
direkte involvert i gjennomføringen av regulering av
radioutstyr og teleterminalutstyr, særlig i nasjonale
samsvarsvurderingsorganer og nasjonale organer med
ansvar for markedsovervåkning, for å bistå Kommisjonen
i å anvende bestemmelsene på en harmonisert og
forholdsmessig måte, slik at markedets behov og
offentlighetens behov generelt dekkes. Representanter
for teleoperatørene, brukerne, forbrukerne, produsentene
og tjenesteleverandørene bør rådspørres når det er
hensiktsmessig.

(42) 20. desember 1994 ble det inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringsbestemmelsene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3).

(43) Kommisjonen bør føre kontinuerlig tilsyn med
gjennomføringen og den praktiske anvendelsen av dette
direktiv og andre relevante direktiver, og treffe tiltak for
å samordne anvendelsen av alle relevante direktiver for å
hindre at forstyrrelse på telekommunikasjonsutstyr
berører menneskers helse eller gir materiell skade.

(44) Dette direktivs virkemåte bør gjennomgås etter en tid i
lys av utviklingen i telekommunikasjonssektoren og
erfaringene med anvendelsen av de grunnleggende
kravene og framgangsmåtene for samsvarsvurdering
fastsatt i dette direktiv.

(45) Når det gjøres endringer i regelverket, er det nødvendig å
påse at overgangen fra det gamle regelverket skjer
problemfritt for å unngå markedsforstyrrelser og juridisk
usikkerhet.

(46) Dette direktiv erstatter direktiv 98/13/EF, som derfor bør
oppheves. Direktiv 73/23/EØF og 89/336/EØF får ikke
lenger anvendelse på utstyr som omfattes av dette
direktiv, med unntak av beskyttelses- og sikkerhetskrav
og visse framgangsmåter for samsvarsvurdering –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

GENERELLE FORHOLD

Artikkel 1

Virkeområde og formål

1. Dette direktiv fastsetter rammeregler for markedsføring,
fri bevegelighet og ibruktaking i Fellesskapet av radioutstyr og
teleterminalutstyr.

2. Når et apparat som definert i artikkel 2 bokstav a)
omfatter som integrert del eller som tilbehør:

a) medisinsk utstyr i henhold til artikkel 1 i rådsdirektiv
93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr(4), eller

b) aktive implanterbare medisinske innretninger i henhold til
rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare
medisinske innretninger(5),

skal apparatet være omfattet av dette direktiv, uten at
anvendelsen av direktiv 93/42/EØF og 90/385/EØF på
henholdsvis medisinsk utstyr og aktive implanterbare
medisinske innretninger berøres.
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3. Når et apparat utgjør en del eller en teknisk enhet i et
kjøretøy i henhold til rådsdirektiv 72/245/EØF(1) om radiostøy
fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet) eller en del
eller en teknisk enhet i et kjøretøy i henhold til artikkel 1 i
rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 om typegodkjenning
av motorvogner med to eller tre hjul(2), skal apparatet være
omfattet av dette direktiv, uten at anvendelsen av henholdsvis
direktiv 72/245/EØF og 92/61/EØF berøres.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på utstyr oppført i
vedlegg I.

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på apparater som
utelukkende brukes til virksomhet i forbindelse med offentlig
sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet (herunder statens
økonomiske velferd når virksomheten angår statens sikkerhet)
og statens virksomhet på det strafferettslige området.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «apparat», ethvert utstyr som er enten radioutstyr eller
teleterminalutstyr eller begge deler,

b) «teleterminalutstyr», et produkt som muliggjør
kommunikasjon, eller en relevant del av et slikt produkt,
beregnet på å knyttes direkte eller indirekte på en hvilken
som helst måte til grensesnitt i offentlige telenett (dvs.
telenett som brukes helt eller delvis til å yte offentlig
tilgjengelige teletjenester),

c) «radioutstyr», et produkt eller relevant del av et produkt,
som gjør det mulig å kommunisere ved å sende og/eller
motta radiobølger som bruker det frekvensområde som er
tildelt jordbasert/rombasert radiokommunikasjon,

d) «radiobølger», elektromagnetiske bølger med frekvens fra
9 kHz til 3000 GHz, som spres i rommet uten kunstig
styring,

e) «grensesnitt»,

i) et nettermineringspunkt, som er et fysisk
tilkoplingspunkt der en bruker gis tilgang til et
offentlig telenett, og/eller

ii) et luftgrensesnitt som spesifiserer radiostrekningen
mellom radioutstyr,

og deres tekniske spesifikasjoner,

f) «utstyrskategori», en kategori som angir visse apparattyper
som i henhold til dette direktiv betraktes som lignende
hverandre, og de grensesnitt som apparatene er bestemt for.
Apparater kan tilhøre flere enn én utstyrskategori,

g) «tekniske konstruksjonsdata», data som beskriver
apparatet og gir opplysninger om og forklaringer til
hvordan gjeldende grunnleggende krav er oppfylt,

h) «harmonisert standard», en teknisk spesifikasjon fastsatt
av et anerkjent standardiseringsorgan på delegasjon fra
Kommisjonen etter framgangsmåtene fastsatt i direktiv
98/34/EF, med det formål å utarbeide et europeisk krav,
som det ikke er obligatorisk å oppfylle,

i) «skadelig radiostøy», enhver radiostøy som er en fare for
virkemåten til radionavigasjonstjenester eller andre
sikkerhetstjenester, eller som alvorlig forringer, hindrer
eller gjentatte ganger avbryter en radiokommunikasjons-
tjeneste som drives i samsvar med Fellesskapets eller
nasjonalt gjeldende regelverk.

Artikkel 3

Grunnleggende krav

1. Følgende grunnleggende krav gjelder for alle apparater:

a) beskyttelse av brukerens og enhver annen persons helse og
sikkerhet, herunder målene med hensyn til sikkerhetskrav
fastsatt i direktiv 73/23/EØF, men uten at det gjelder noen
nedre spenningsgrense,

b) beskyttelseskravene med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet fastsatt i direktiv 89/336/EØF.

2. I tillegg skal radioutstyr være konstruert slik at det
effektivt bruker det frekvensområde som er tildelt
jordbasert/rombasert radiokommunikasjon samt baneressurser,
slik at skadelig radiostøy unngås.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 kan
Kommisjonen beslutte at apparater som hører under visse
utstyrskategorier eller apparater av bestemte typer, skal være
konstruert slik at:

a) de fungerer sammen med andre apparater via nett og slik at
de kan tilkoples grensesnitt av egnet type i hele Felles-
skapet, og/eller

b) de ikke skader nettet eller dets virkemåte og heller ikke
misbruker nettressurser og derved forårsaker en uaksep-
tabel forringelse av tjenesten, og/eller

c) de inneholder beskyttelsesfunksjoner for å sikre at person-
data og brukerens og abonnentens privatliv beskyttes,
og/eller
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d) de støtter visse funksjoner som hindrer bedrageri, og/eller

e) de støtter visse funksjoner som gir tilgang til nødtjenester,
og/eller

f) de støtter visse funksjoner som letter funksjonshemmedes
bruk av dem.

Artikkel 4

Melding og offentliggjøring av spesifikasjoner av
grensesnitt

1. Medlemsstatene skal melde til Kommisjonen de
grensesnitt som de har regulert, i den grad disse grensesnittene
ikke er meldt i henhold til bestemmelsene i direktiv 98/34/EF.
Etter å ha rådspurt komiteen etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 15, skal Kommisjonen fastsette likeverdigheten
mellom meldte grensesnitt, og tildele en identifikator for
utstyrskategori som det skal offentliggjøres nærmere
opplysninger om i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Medlemsstatene skal melde til Kommisjonen de grense-
snittyper som tilbys i vedkommende stat av operatører av
offentlige telenett. Medlemsstatene skal påse at slike
operatører offentliggjør ajourførte, nøyaktige og tilstrekkelige
tekniske spesifikasjoner av slike grensesnitt før tjenestene som
ytes gjennom disse grensesnittene, gjøres offentlig tilgjenge-
lige. Spesifikasjonene skal være tilstrekkelig detaljerte til at det
er mulig å utforme teleterminalutstyr som kan bruke alle
tjenester som ytes gjennom det tilhørende grensesnittet.
Spesifikasjonene skal blant annet omfatte alle opplysninger
som er nødvendige for at produsentene, dersom de ønsker det,
skal kunne foreta relevante prøvinger for de grunnleggende
kravene som gjelder for teleterminalutstyr. Medlemsstatene
skal påse at operatørene gjør disse spesifikasjonene lett
tilgjengelige.

Artikkel 5

Harmoniserte standarder

1. Dersom et apparat oppfyller de gjeldende harmoniserte
standardene eller deler av disse, med referansenumre som er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal
medlemsstatene gå ut fra at de grunnleggende kravene som er
nevnt i artikkel 3 og som omfattes av nevnte harmoniserte
standarder eller visse deler av disse, er oppfylt.

2. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen mener at
samsvar med en harmonisert standard ikke sikrer oppfyllelse
av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 som denne
standarden er ment å dekke, skal Kommisjonen eller den
berørte medlemsstaten framlegge saken for komiteen.

3. Ved mangler i en harmonisert standard med hensyn til de
grunnleggende krav, kan Kommisjonen etter å ha rådspurt
komiteen og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14
offentliggjøre retningslinjer i De Europeiske Fellesskaps
Tidende for tolkingen av harmoniserte standarder eller på
hvilke vilkår overholdelse av nevnte standard gir grunn til å
anta et samsvar. Kommisjonen kan, etter å ha rådspurt
komiteen og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14, trekke
tilbake harmoniserte standarder ved å offentliggjøre en
uttalelse i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Markedsføring

1. Medlemsstatene skal påse at apparater markedsføres bare
dersom de oppfyller de relevante grunnleggende kravene nevnt
i artikkel 3 og de øvrige relevante bestemmelsene i dette
direktiv, når de er riktig installert og vedlikeholdt og brukes i
samsvar med sitt formål. De skal ikke underlegges ytterligere
nasjonale bestemmelser med hensyn til markedsføring.

2. Når Kommisjonen treffer en beslutning om anvendelsen
av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3, skal den
fastsette datoen for gjennomføring av de grunnleggende
kravene. Dersom det besluttes at en utstyrskategori må
oppfylle bestemte grunnleggende krav nevnt i artikkel 3 nr. 3,
kan ethvert apparat i den aktuelle utstyrskategorien som første
gang markedsføres før datoen for gjennomføring fastsatt av
Kommisjonen, fortsatt markedsføres i et rimelig tidsrom. Både
datoen for gjennomføring og tidsrommet skal fastsettes av
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14.

3. Medlemsstatene skal påse at produsenten eller den som er
ansvarlig for å markedsføre apparatet gir brukeren
opplysninger om apparatets tiltenkte bruk samt erklæringen
om samsvar med de grunnleggende kravene. Når det dreier seg
om radioutstyr, skal slike opplysninger være tilstrekkelige til at
man ut fra emballasjen og bruksanvisningen kan identifisere de
medlemsstater eller det geografiske område innenfor en
medlemsstat der utstyret er beregnet på å brukes, og ved hjelp
av merkingen på apparatet som nevnt i vedlegg VII nr. 5 varsle
brukeren om muligheten for at bruken av radioutstyret i visse
medlemsstater er underlagt restriksjoner eller krav om
tillatelse. Når det dreier seg om teleterminalutstyr, skal slike
opplysninger være tilstrekkelige til å identifisere grensesnitt i
de offentlige telenettene som utstyret er beregnet på å tilkoples.
For alle apparater skal slike opplysninger plasseres på et lett
synlig sted.

4. For radioutstyr som benytter frekvensbånd med en bruk
som ikke er harmonisert i hele Fellesskapet, skal produsenten
eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet eller
personen med ansvar for markedsføring av utstyret, underrette
den nasjonale myndigheten med ansvar for frekvens-
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forvaltning i den berørte medlemsstaten om at de har til hensikt
å markedsføre slikt utstyr på statens nasjonale marked.

Denne underretningen skal gis minst fire uker før markeds-
føringen begynner, og skal inneholde opplysninger om
utstyrets radioegenskaper (særlig frekvensbånd, kanalavstand,
modulasjonstype og RF-styrke) og identifikasjonsnummeret til
det meldte organ nevnt i vedlegg IV og V.

Artikkel 7

Ibruktaking og tilkoplingsrett

1. Medlemsstatene skal tillate at apparatene tas i bruk i
samsvar med dets tiltenkte formål når de oppfyller de
gjeldende grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 og de
øvrige relevante bestemmelsene i dette direktiv.

2. Uten hensyn til nr. 1 og med forbehold for de vilkår som
gjelder for tillatelse til å yte den aktuelle tjenesten i henhold til
fellesskapsretten, kan medlemsstatene begrense ibruktaking av
radioutstyr bare av årsaker knyttet til effektiv og forsvarlig
bruk av frekvensområdet, nødvendigheten av å unngå skadelig
radiostøy eller forhold som angår folkehelsen.

3. Uten at nr. 4 berøres skal medlemsstatene påse at
operatørene av offentlige telenett ikke av tekniske årsaker
nekter å kople teleterminalutstyr til passende grensesnitt når
utstyret oppfyller gjeldende krav i artikkel 3.

4. Dersom en medlemsstat mener at et apparat som er
erklært å være i samsvar med dette direktiv, forårsaker alvorlig
skade på et nett eller skadelig radiostøy eller er til skade for
nettet eller dets virkemåte, kan operatøren få tillatelse til å
nekte tilkopling av et slikt apparat, frakople det eller ta det ut
av bruk. Medlemsstatene skal melde enhver slik tillatelse til
Kommisjonen, som skal innkalle komiteen til et møte for å gi
sin uttalelse om saken. Etter å ha rådspurt komiteen, kan
Kommisjonen iverksette framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr.
2 og 3. Kommisjonen og medlemsstatene kan også treffe andre
egnede tiltak.

5. I nødstilfeller kan en operatør frakople et apparat dersom
beskyttelse av nettet krever at utstyret frakoples umiddelbart
og dersom brukeren kan tilbys en alternativ løsning
umiddelbart og uten kostnad for denne. Operatøren skal
umiddelbart underrette den nasjonale myndigheten med ansvar
for gjennomføringen av nr. 4 og artikkel 9.

Artikkel 8

Fri bevegelighet for apparater

1. Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre
markedsføring og ibruktaking på sitt territorium av apparater

som er påført CE-merkingen nevnt i vedlegg VII, som viser
deres samsvar med alle bestemmelser i dette direktiv, herunder
framgangsmåtene for samsvarsvurdering- beskrevet i kapittel
II. Dette gjelder med forbehold for artikkel 6 nr. 4, artikkel 7
nr. 2 og artikkel 9 nr. 5.

2. På varemesser, utstillinger, demonstrasjoner osv. skal
medlemsstatene ikke hindre framvisning av apparater som ikke
er i samsvar med dette direktiv, forutsatt at et synlig skilt klart
angir at slike apparater ikke kan markedsføres eller tas i bruk
før de er brakt i samsvar.

3. Dersom apparatet omfattes av andre direktiver som angår
andre aspekter og også fastsetter CE-merking, skal denne
merkingen angi at apparatet også oppfyller bestemmelsene i de
andre direktivene. Dersom ett eller flere av disse andre
direktivene tillater at produsenten i en overgangsperiode kan
velge hvilke ordninger som skal anvendes, skal CE-merkingen
imidlertid angi at apparatet oppfyller bestemmelsene bare i de
direktiver som produsenten anvender. I slike tilfeller skal
henvisningene til disse direktivene, slik de er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende, oppgis i dokumentene,
veiledningene eller instruksjonene som kreves i henhold til
disse direktivene og som følger slike produkter.

Artikkel 9

Beskyttelsestiltak

1. Dersom en medlemsstat påviser at et apparat som
omfattes av dette direktiv ikke oppfyller kravene i direktivet,
skal den treffe alle egnede tiltak på sitt territorium for å trekke
apparatet tilbake fra markedet eller fra bruk, forby markeds-
føring eller ibruktaking av det eller begrense fri omsetning av
det.

2. Den berørte medlemsstaten skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om ethvert slikt tiltak, og oppgi årsakene til sin
beslutning og om manglende samsvar skyldes:

a) feilaktig anvendelse av de harmoniserte standardene nevnt
i artikkel 5 nr. 1,

b) mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5
nr. 1,

c) manglende oppfyllelse av kravene nevnt i artikkel 3 når
apparatet ikke er i samsvar med de harmoniserte
standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1.

3. Dersom tiltakene nevnt i nr. 1 begrunnes ut fra feilaktig
anvendelse av de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5
nr. 1 eller manglende oppfyllelse av kravene nevnt i artikkel 3,
når apparatet ikke er i samsvar med de harmoniserte
standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal Kommisjonen
rådspørre de berørte parter så snart som mulig. Kommisjonen
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skal omgående underrette medlemsstatene om sine slutninger,
og skal innen en frist på to måneder etter at den er underrettet
om tiltakene, meddele om den anser dem for å være berettiget.

4. Dersom beslutningen nevnt i nr. 1 begrunnes ut fra
mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1,
skal Kommisjonen innkalle komiteen innen to måneder.
Komiteen skal avgi uttalelse etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14. Etter slik rådspørring skal Kommisjonen underrette
medlemsstatene om sine slutninger, og meddele om den mener
at medlemsstatens tiltak er berettigede. Dersom den mener at
tiltakene er berettigede, skal den omgående iverksette
framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2.

5. a) Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6, kan en
medlemsstat, idet den handler i samsvar med traktaten
og særlig dens artikkel 30 og 36, treffe ethvert egnet
tiltak med sikte på:

i) å forby eller begrense markedsføring på sitt
marked, og/eller

ii) å kreve tilbaketrekking fra sitt marked

av radioutstyr, herunder radioutstyrstyper, som har
forårsaket eller som staten med rimelighet mener vil
forårsake skadelig radiostøy, herunder forstyrrelse av
eksisterende eller planlagte tjenester på frekvensbånd
tildelt på nasjonalt plan.

b) Dersom en medlemsstat treffer tiltak i samsvar med
bokstav a), skal den umiddelbart underrette
Kommisjonen om tiltakene og oppgi grunnene til at de
er truffet.

6. Når en medlemsstat underretter Kommisjonen om et
tiltak nevnt i nr. 1 eller nr. 5, skal Kommisjonen underrette de
øvrige medlemsstatene om dette og rådspørre komiteen om
saken.

Dersom Kommisjonen etter slik rådspørring mener at:

– tiltaket er berettiget, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som tok initiativet og de øvrige
medlemsstatene om dette,

– tiltaket ikke er berettiget, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten om dette og anmode den om å trekke
tiltaket tilbake.

7. Kommisjonen skal føre et register over de tilfeller som er
meldt av medlemsstatene, og gjøre dette tilgjengelig for
medlemsstatene på anmodning.

KAPITTEL II

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING

Artikkel 10

Framgangsmåte for samsvarsvurdering

1. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i denne
artikkel skal brukes for å bringe apparatene i samsvar med alle
relevante grunnleggende krav nevnt i artikkel 3.

2. Etter produsentens valg kan apparatets samsvar med de
grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og b)
påvises ved bruk av framgangsmåtene fastsatt henholdsvis i
direktiv 73/23/EØF og direktiv 89/336/EØF, når apparatet
omfattes av disse direktivene, som et alternativ til
framgangsmåtene fastsatt nedenfor.

3. Etter produsentens valg kan framgangsmåtene beskrevet
i vedlegg II, IV eller V anvendes på teleterminalutstyr som
ikke bruker området som er tildelt jordbasert/rombasert
radiokommunikasjon eller mottakerdeler i radioutstyr.

4. Dersom en produsent har anvendt de harmoniserte
standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal radioutstyr som ikke
omfattes av nr. 3, etter produsentens valg være underlagt
framgangsmåtene nevnt i vedlegg III, IV eller V.

5. Dersom en produsent ikke har anvendt de harmoniserte
standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1, eller har anvendt dem bare
delvis, skal radioutstyr som ikke omfattes av nr. 3 i denne
artikkel etter produsentens valg være underlagt framgangs-
måtene i vedlegg IV eller V.

6. Registre og korrespondanse knyttet til framgangsmåtene
for samsvarsvurdering nevnt i nr. 2 til 5, skal være på et
offisielt språk i medlemsstaten der framgangsmåten vil bli
anvendt, eller på et språk som er godkjent av det aktuelle
meldte organ.

Artikkel 11

Meldte organer og tilsynsmyndigheter

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke
organer de har utpekt til å ivareta de aktuelle oppgavene nevnt
i artikkel 10. Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i
vedlegg VI når de bestemmer hvilke organer som skal utpekes.
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke
myndigheter som på deres territorium skal ivareta tilsyns-
oppgavene knyttet til gjennomføringen av dette direktiv.

3. Kommisjonen skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende
offentliggjøre en liste over de meldte organer samt deres
identifikasjonsnummer og de oppgaver de er utpekt til å
ivareta. Kommisjonen skal også offentliggjøre en liste over
tilsynsmyndigheter i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Medlemsstatene skal gi Kommisjonen alle opplysninger som
er nødvendige for å holde disse listene à jour.

KAPITTEL III

«CE»-SAMSVARSMERKING OG PREGING

Artikkel 12

«CE»-merking

1. Apparater som oppfyller alle gjeldende grunnleggende
krav, skal være påført «CE»-samsvarsmerking som fastsatt i
vedlegg VII. Dette merket skal påføres under ansvaret til
produsenten, til dennes representant etablert i Fellesskapet
eller til personen med ansvar for å markedsføre apparatet.

Dersom framgangsmåtene nevnt i vedlegg III, IV eller V
anvendes, skal merkingen være supplert med identifikasjons-
nummeret til det meldte organ nevnt i artikkel 11 nr. 1.
Radioutstyr skal i tillegg være supplert med identifikatoren for
utstyrskategorien når slik identifikator er tildelt. Utstyret kan
påføres enhver annen merking, forutsatt at «CE»-merkingen
ikke med dette blir mindre synlig og leselig.

2. Ingen apparater kan, enten de oppfyller de gjeldende
grunnleggende kravene eller ikke, være påført noen annen
merking som vil kunne villede tredjemann om betydningen av
og formen på «CE»-merkingen nevnt i vedlegg VII.

3. Vedkommende medlemsstat skal treffe egnede tiltak mot
enhver person som har påført merking som ikke er i samsvar
med nr. 1 og 2. Dersom det ikke er mulig å fastslå identiteten
til personen som har påført merkingen, kan det treffes egnede
tiltak mot den som besitter apparatet på det tidspunkt da
manglende samsvar blir oppdaget.

4. Apparatene skal identifiseres av produsenten ved hjelp av
type, parti og/eller serienumre og av navnet til produsenten
eller personen med ansvar for å markedsføre apparatet.

KAPITTEL IV

KOMITEEN

Artikkel 13

Komiteens sammensetning

Kommisjonen skal bistås av en komité (komiteen for
samsvarsvurdering og overvåkning av telekommunikasjons-
markedet (TCAM)) sammensatt av representanter for
medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.

Artikkel 14

Framgangsmåte med rådgivende komité

1. Komiteen skal rådspørres i saker som omfattes av
artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 7 nr. 4, artikkel 9 nr. 4 og
vedlegg VII nr. 5.

2. Kommisjonen skal rådspørre komiteen jevnlig om
overvåkningsoppgavene knyttet til anvendelsen av dette
direktiv, og eventuelt utgi retningslinjer for disse oppgavene.

3. 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, og treffe sin beslutning
senest en måned etter at den har mottatt komiteens uttalelse.

4. Kommisjonen skal jevnlig rådspørre representantene for tele-
nettleverandørene, forbrukerne og produsentene. Den skal holde
komiteen regelmessig underrettet om resultatet av slik rådspørring.

Artikkel 15

Framgangsmåte med forskriftskomité

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 14, får følgende
framgangsmåte anvendelse på forhold som omfattes av
artikkel 3 nr. 3 og artikkel 4 nr. 1.
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2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

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

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

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

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER OG
OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 16

Tredjestater

1. Medlemsstatene kan underrette Kommisjonen om
generelle vanskeligheter som Fellesskapets foretak juridisk
eller faktisk møter med hensyn til markedsføring i tredjestater,
og som de er gjort oppmerksom på.

2. Når Kommisjonen underrettes om slike vanskeligheter,
kan den om nødvendig framlegge for Rådet et forslag om å få
det nødvendige mandat til å forhandle om tilsvarende
rettigheter for Fellesskapets foretak i disse tredjestatene. Rådet
skal treffe beslutning med kvalifisert flertall.

3. Tiltak truffet i henhold til nr. 2 berører ikke Fellesskapets
og medlemsstatenes forpliktelser som følger av gjeldende
internasjonale avtaler.

Artikkel 17

Undersøkelser og rapporter om gjennomføringen

Kommisjonen skal undersøke gjennomføringen av dette direktiv
og utarbeide en rapport om dette til Europaparlamentet og Rådet,
første gang senest 7. oktober 2000 og deretter hvert tredje år.
Rapporten skal angi framdriften i arbeidet med å utarbeide
relevante standarder samt eventuelle problemer som er oppstått
under gjennomføringen. Rapporten skal også skissere komiteens
virksomhet, vurdere framskrittene som er gjort for å skape et
åpent konkurransemarked for apparater på fellesskapsplan og
undersøke hvordan rammereglene fastsatt for markedsføring og
ibruktaking av apparater bør utvikles for å:

a) sikre at det opprettes et enhetlig system på fellesskapsplan
for alle apparater,

b) gi mulighet for at telekommunikasjonssektoren, den
audiovisuelle sektor og informasjonsteknologisektoren
skal tilnærmes hverandre,

c) gi mulighet for harmonisering av lovgivningsmessige tiltak
på internasjonalt plan.

Den skal særlig undersøke om det fortsatt er nødvendig med
grunnleggende krav for alle typer aktuelle apparater, og om
framgangsmåtene i vedlegg IV tredje ledd står i rimelig forhold
til målet om å sikre at de grunnleggende kravene er oppfylt for
apparater som omfattes av vedlegget. Om nødvendig kan det i
rapporten foreslås tilleggstiltak for full gjennomføring av
direktivets mål.

Artikkel 18

Overgangsbestemmelser

1. Standardene nevnt i direktiv 73/23/EØF eller
89/336/EØF som det er offentliggjort henvisninger til i De
Europeiske Fellesskaps Tidende, kan brukes som grunnlag for
å anta samsvar med de grunnleggende kravene nevnt i artikkel
3 nr. 1 bokstav a) og bokstav b). Felles tekniske forskrifter
nevnt i direktiv 98/13/EF som det er offentliggjort
henvisninger til i De Europeiske Fellesskaps Tidende, kan
brukes som grunnlag for å anta samsvar med de øvrige
grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3. Kommisjonen skal
offentliggjøre en liste med henvisninger til disse standardene i
De Europeiske Fellesskaps Tidende umiddelbart etter at dette
direktiv har trådt i kraft.
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2. Medlemsstatene skal ikke hindre markedsføring og
ibruktaking av apparater som er i samsvar med bestemmelsene
i direktiv 98/13/EF eller gjeldende regler på deres territorium,
og som ble markedsført for første gang før dette direktiv trådte
i kraft eller senest to år etter at dette direktiv trådte i kraft.

3. I tillegg til de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 3
nr. 1, kan medlemsstatene anmode om å få videreføre, i en
periode på inntil 30 måneder etter datoen fastsatt i artikkel 19
nr. 1 første punktum, og i samsvar med traktatens
bestemmelser, kravet om at teleterminalutstyr ikke skal kunne
skape uakseptabel forringelse av en taletelefonitjeneste som er
tilgjengelig innenfor rammen av den universelle tjeneste
definert i direktiv 98/10/EF.

Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om årsakene til
at den ber om videreføring av et slikt krav, om datoen da det
ikke lenger vil være nødvendig å opprettholde kravet for den
aktuelle tjenesten, og hvilke tiltak som er planlagt for å
overholde denne fristen. Kommisjonen skal vurdere
anmodningen idet den tar hensyn til den spesielle situasjonen i
medlemsstaten og behovet for å sikre et enhetlig regelverk på
fellesskapsplan, og skal underrette medlemsstaten om den
mener at medlemsstatens spesielle situasjon rettferdiggjør en
videreføring og, om så er tilfelle, til hvilken dato en slik
videreføring er berettiget.

Artikkel 19

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal senest 7. april 2000 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-
komme dette direktiv, og umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette. De skal anvende disse bestemmelsene fra og med 
8. april 2000.

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 underrette Kommisjonen om de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 20

Oppheving

1. Direktiv 98/13/EF oppheves fra og med 8. april 2000.

2. Dette direktiv er ikke et særdirektiv i henhold til artikkel 2
nr. 2 i direktiv 89/336/EØF. Bestemmelsene i direktiv
89/336/EØF får fra og med 8. april 2000 ikke anvendelse på
apparater som omfattes av dette direktivs virkeområde, med
unntak av beskyttelseskravene fastsatt i artikkel 4 og vedlegg
III og framgangsmåten for samsvarsvurdering beskrevet i
artikkel 10 nr. 1 og 2 og i vedlegg I i direktiv 89/336/EØF.

3. Bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF får fra og med 
8. april 2000 ikke anvendelse på apparater som omfattes av
dette direktivs virkeområde, med unntak av målene med
hensyn til sikkerhetskrav nevnt i artikkel 2 og i vedlegg I og
framgangsmåtene for samsvarsvurdering beskrevet i vedlegg
III del B og vedlegg IV i direktiv 73/23/EØF.

Artikkel 21

Ikrafttredelse

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

Artikkel 22

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES W. RIESTER

Formann Formann
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(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.
(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2176/96 (EFT L 291 av 14.11.1996, s. 15).
(3) EFT L 187 av 29.7.1993, s. 52. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/15/EF (EFT L 95 av 10.4.1997, s. 16).

VEDLEGG I

UTSTYR SOM IKKE OMFATTES AV DETTE DIREKTIV I HENHOLD TIL ARTIKKEL 1 NR. 4

1. Radioutstyr som brukes av radioamatører i henhold til artikkel 1 definisjon 53 i Den internasjonale
teleunions (ITUs) radioreglement, med mindre utstyret er tilgjengelig i handelen.

Sett med løse deler som skal monteres av radioamatører og kommersielt utstyr som er endret av
radioamatører og for disses bruk, betraktes ikke som utstyr som er tilgjengelig i handelen.

2. Utstyr som omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(1).

3. Kabler og ledninger.

4. Radiomottakerutstyr som er beregnet på å brukes utelukkende til å motta radio- og fjernsynssendinger.

5. Produkter, utstyr og deler i henhold til artikkel 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember
1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(2).

6. Utstyr og systemer til regulering av lufttrafikk i henhold til artikkel 1 i rådsdirektiv 93/65/EØF av 
19. juli 1993 om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr
og systemer for styring av lufttrafikken(3).
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSVURDERING NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 3

Modul A (intern produksjonskontroll)

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som produsenten eller dennes representant som er etablert
i Fellesskapet og som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, skal bruke for å sikre og erklære at de
aktuelle produktene oppfyller de krav i dette direktiv som gjelder for dem. Produsenten eller dennes
representant som er etablert i Fellesskapet, skal påføre CE-merkingen på hvert produkt og utarbeide
en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 4; produsenten eller dennes
representant som er etablert i Fellesskapet, skal oppbevare dokumentasjonen tilgjengelig for de
nasjonale myndigheter i enhver medlemsstat for inspeksjonsformål i et tidsrom på minst ti år etter at
det siste produktet er framstilt.

3. Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, er det den som er
ansvarlig for å markedsføre produktet i Fellesskapet som skal oppbevare den tekniske
dokumentasjonen tilgjengelig.

4. Den tekniske dokumentasjonen må gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de
grunnleggende kravene. Den må omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte, og særlig
inneholde:

– en generell beskrivelse av produktet,

– konstruksjons- og produksjonstegninger og liste over deler, delenheter, kretser osv.,

– beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister samt
produktets virkemåte,

– en liste over standardene nevnt i artikkel 5, som anvendes helt eller delvis, samt en beskrivelse av
og forklaring til løsningene som er brukt for å oppfylle direktivets grunnleggende krav når
standardene nevnt i artikkel 5 ikke er anvendt eller ikke finnes,

– resultater av konstruksjonsberegninger som er foretatt, undersøkelser som er gjort osv.,

– prøvingsrapporter.

5. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen sammen med
den tekniske dokumentasjonen.

6. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen skal sikre at de framstilte
produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med de krav i dette
direktiv som gjelder for dem.
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(1) Vedlegg basert på Modul A supplert med tilleggskrav tilpasset sektoren.

VEDLEGG III

FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSVURDERING NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 4

(Intern produksjonskontroll samt konkrete apparatprøvinger)(1)

Dette vedlegg består av vedlegg II samt følgende tilleggskrav:

For hver apparattype må alle grunnleggende radioprøvingsserier foretas av produsenten eller på dennes
vegne. Et meldt organ som er valgt av produsenten, har ansvaret for å velge hvilke prøvingsserier som
betraktes som grunnleggende, unntatt når prøvingsseriene er definert i de harmoniserte standardene. Det
meldte organ skal ta behørig hensyn til tidligere beslutninger truffet av meldte organer i fellesskap.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet eller personen med ansvar for å
markedsføre apparatet, skal erklære at disse prøvingene er foretatt og at apparatet er i samsvar med de
grunnleggende kravene, og påføre det meldte organets identifikasjonsnummer under produksjons-
prosessen.

VEDLEGG IV

FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSVURDERING NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 5

(Tekniske konstruksjonsdata)

Dette vedlegg består av vedlegg III samt følgende tilleggskrav:

Den tekniske dokumentasjonen beskrevet i vedlegg II nr. 4 og erklæringen om samsvar med bestemte
radioprøvingsserier beskrevet i vedlegg III, skal utgjøre de tekniske konstruksjonsdata.

Produsenten, dennes representant som er etablert i Fellesskapet eller personen med ansvar for å
markedsføre apparatet, skal framlegge dataene for ett eller flere av de meldte organer, og hvert av de
meldte organer skal underrettes om hvilke andre organer som har mottatt dataene.

Det meldte organet skal gjennomgå dataene, og dersom det later til at de ikke på tilstrekkelig måte
godtgjør at kravene i dette direktiv er oppfylt, kan det meldte organet avgi en uttalelse til produsenten,
dennes representant som er etablert i Fellesskapet eller personen med ansvar for å markedsføre apparatet,
og deretter underrette de øvrige meldte organene som har mottatt dataene, om dette. En slik uttalelse skal
avgis innen fire uker etter at det meldte organet har mottatt dataene. Når denne uttalelsen er mottatt eller
etter utløpet av fireukersperioden, kan apparatet markedsføres, med forbehold for bestemmelsene i
artikkel 6 nr. 4 og artikkel 9 nr. 5.

Produsenten eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet eller personen med ansvar for å
markedsføre apparatet, skal oppbevare dokumentasjonen tilgjengelig for de nasjonale myndigheter i
enhver medlemsstat for inspeksjonsformål, i en periode på minst ti år etter at det siste produktet er
framstilt.
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VEDLEGG V

FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSVURDERING NEVNT I ARTIKKEL 10

Full kvalitetssikring

1. Full kvalitetssikring er den framgangsmåten som produsenten som oppfyller forpliktelsene i nr. 2,
skal bruke for å forsikre og erklære at vedkommende produkter oppfyller kravene i direktivet som
gjelder for dem. Produsenten skal påføre merkingen fastsatt i artikkel 12 nr. 1 på hvert produkt og
utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, inspeksjon av
ferdige produkter og prøving som nevnt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ.

Søknaden skal omfatte:

– alle opplysninger som er relevante for de planlagte produktene,

– dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med kravene i direktivet som gjelder for dem.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på
en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner.
Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet må gjøre det mulig å foreta en ensartet tolking av
kvalitetstiltakene og framgangsmåtene, f.eks. kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Det skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

– kvalitetsmålsetninger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn
til konstruksjons- og produktkvalitet,

– tekniske spesifikasjoner, medregnet harmoniserte standarder og tekniske forskrifter samt
relevante prøvingsspesifikasjoner som vil få anvendelse, og virkemidlene som vil bli brukt for å
sikre oppfyllelse av de grunnleggende krav i direktivet som gjelder for produktene, når
standardene nevnt i artikkel 5 nr. 1 ikke vil bli anvendt i sin helhet,

– de teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjon samt prosesser og systematiske tiltak
som vil bli anvendt under utformingene av de produkter som hører til den aktuelle
produktkategorien,

– de tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og
systematiske tiltak som vil bli brukt,

– undersøkelser og prøvinger som vil bli utført før, under og etter produksjonen, med angivelse av
hvor ofte de vil finne sted, og om nødvendig av resultater fra prøvinger utført før produksjonen,

– virkemidlene som brukes for å sikre at prøvings- og kontrollinnretninger oppfyller de relevante
krav til gjennomføring av den nødvendige prøving,

– kvalitetsregistre som for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibereringsdata,
rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,

– midler til å overvåke at den fastsatte konstruksjons- og produktkvaliteten oppnås, og at
kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene nevnt i 
nr. 3.2. Det skal anta at kvalitetssystemer som anvender den aktuelle harmoniserte standard, er i
samsvar med disse kravene.
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Det meldte organet skal særlig vurdere om kvalitetskontrollsystemet sikrer at produktene er i
samsvar med direktivets krav i lys av relevant dokumentasjon levert i henhold til nr. 3.1 og 3.2,
herunder eventuelle prøvingsresultater levert av produsenten.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i å bedømme den aktuelle produkt-
teknologi. I vurderingen skal være inkludert et besøk ved produsentens anlegg.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra
undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er
godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten eller dennes representant skal holde det meldte organet som godkjente kvalitets-
systemet, underrettet om enhver planlagt endring av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de planlagte endringene og avgjøre om det endrede
kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2 eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene
fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4. EF-tilsyn på det meldte organets ansvar

4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til steder hvor konstruksjon,
produksjon, inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

– dokumentasjon av kvalitetssystemet,

– kvalitetsregistrene, som fastsatt i den delen av kvalitetssystemet som gjelder konstruksjon, f.eks.
analyseresultater, beregninger, prøvinger osv.,

– kvalitetsregistre, som fastsatt i den delen av kvalitetssystemet som gjelder produksjon, f.eks.
inspeksjonsrapporter, prøvingsdata og kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells
kvalifikasjoner, osv.

4.3. Det meldte organ skal med rimelige mellomrom utføre revisjoner for å sikre at produsenten
opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan
organet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer
tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket, og en prøvingsrapport dersom det
er foretatt en prøving.

5. Produsenten skal i minst ti år regnet fra siste produksjonsdag ha til rådighet for de nasjonale
myndigheter:

– dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet ledd annet strekpunkt,

– endringene nevnt i nr. 3.4 annet ledd,

– vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.4. siste ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldt organ skal holde relevante opplysninger om utstedte og tilbakekalte godkjenninger av
kvalitetssystemer, herunder henvisninger til de(t) aktuelle produkt(ene), tilgjengelig for de øvrige
meldte organer.
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VEDLEGG VI

MINSTEKRITERIER SOM MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL VED UTPEKING
AV MELDTE ORGANER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 11 NR. 1

1. Det meldte organet, dets leder og personell som skal utføre oppgavene det meldte organet er tillagt,
kan verken være konstruktør, produsent, leverandør eller installatør av radioutstyr eller
teleterminalutstyr, og heller ikke nettoperatør eller tjenesteyter eller representant for noen slik part. De
skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av
radioutstyr eller teleterminalutstyr, og heller ikke representere parter engasjert i slik virksomhet. Dette
utelukker likevel ikke utveksling av teknisk informasjon mellom produsenten og det meldte organ.

2. Det meldte organ og dets personell må utføre oppgavene tillagt det meldte organet med størst mulig
grad av faglig integritet og teknisk kompetanse, og bør være fri for påtrykk eller påvirkning, særlig av
økonomisk art, som kan influere på deres bedømmelse eller på resultater av inspeksjoner, særlig fra
personer eller grupper av personer som har interesse av slike resultater.

3. Det meldte organ må disponere det nødvendige personell og de nødvendige innretninger, slik at det
administrative og tekniske arbeidet forbundet med oppgavene det meldte organ er tillagt, kan utføres
på riktig måte.

4. Personell som skal utføre inspeksjonene, må ha:

– en god teknisk og faglig utdanning,

– tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de utførte prøvinger eller inspeksjoner, og
tilstrekkelig erfaring med slike prøvinger eller inspeksjoner,

– nødvendig ferdighet i å utarbeide de sertifikater, registre og rapporter som bekrefter at det er utført
kontroll.

5. Det må sikres at inspeksjonspersonellet er upartisk. Deres avlønning må ikke være avhengig av antall
utførte prøvinger eller inspeksjoner, og heller ikke av resultatene av slike prøvinger eller inspeksjoner.

6. Det meldte organ må tegne ansvarsforsikring med mindre organets ansvar dekkes av staten i henhold
til nasjonal lovgivning, eller med mindre medlemsstaten selv er direkte ansvarlig.

7. Det meldte organs personell er pålagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende forvaltnings-
myndigheter i den staten der det utøver sin virksomhet) for alle opplysninger det har fått kjennskap til
under utøvelsen av sin virksomhet i henhold til dette direktiv eller internrettslige bestemmelser som
setter det i kraft.
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VEDLEGG VII

MERKING SOM SKAL PÅFØRES UTSTYR NEVNT I ARTIKKEL 12 NR. 1

1. «CE»-samsvarsmerket skal bestå av bokstavene «CE» som vist nedenfor:

Dersom «CE»-merkingen forminskes eller forstørres, skal forholdet vist i måltegningen ovenfor
opprettholdes.

2. «CE»-merkingen skal være minst 5 mm høy, unntatt når dette ikke er mulig på grunn av apparatets art.

3. «CE»-merkingen skal påføres produktet eller dets merkeplate. I tillegg skal det påføres eventuell
emballasje og de medfølgende dokumentene.

4. «CE»-merkingen skal påføres slik at den er synlig, leselig og permanent.

5. Identifikatoren for utstyrskategorien skal ha en form som skal bestemmes av Kommisjonen etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14.

Den må eventuelt inneholde et element beregnet på å opplyse brukeren om at apparatet benytter
radiofrekvensbånd som ikke er harmonisert i hele Fellesskapet.

Den må ha samme høyde som bokstavene «CE».
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Felleserklæring fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen erkjenner betydningen av kravet om å hindre skade på nettet
eller dets virkemåte som forårsaker en uakseptabel forringelse av tjenesten, særlig under hensyn til
nødvendigheten av å beskytte forbrukerens interesser.

De merker seg derfor at Kommisjonen løpende vil vurdere situasjonen for å avgjøre om denne faren
oppstår ofte, og i så fall finne en egnet løsning innenfor rammen av komiteen som skal treffe sin beslutning
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15.

En slik løsning skal eventuelt bestå av systematisk anvendelse av de grunnleggende kravene fastsatt i
artikkel 3 nr. 3 bokstav b).

Videre erklærer Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen at framgangsmåten beskrevet ovenfor får
anvendelse uten å berøre mulighetene fastsatt i artikkel 7 nr. 5 og utviklingen av frivillige attesterings- og
merkeordninger for å hindre enten forringelse av tjenesten eller skade på nettet.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAPER
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 479/92 av 
25. februar 1992 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3
på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 1,

etter å ha offentliggjort et utkast til denne forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker
på sjøtransportens område og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EØF) nr. 479/92 gir Kommisjonen
myndighet til å anvende traktatens artikkel 81 nr. 3 på
visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden mellom rederier om felles drift innen linjefart
(konsortier), som på grunn av det samarbeidet de
medfører mellom de deltakende rederiene, kan
innskrenke konkurransen i det felles marked og påvirke
handelen mellom medlemsstater, og som følgelig kan
komme inn under forbudet i traktatens artikkel 81 nr. 1.

2) Kommisjonen har gjort bruk av denne myndigheten ved
å vedta kommisjonsforordning (EØF) nr. 870/95(3). På
bakgrunn av den erfaring som til nå er vunnet, er det
mulig å definere en kategori av konsortier som kan
komme inn under virkeområdet for artikkel 81 nr. 1, men
som normalt kan anses å oppfylle vilkårene i traktatens
artikkel 81 nr. 3.

3) Kommisjonen har tatt tilbørlig hensyn til de særegne
forhold innen sjøtransport. Særegenhetene er dessuten en
viktig vurderingsfaktor for Kommisjonen når den skal
vurdere konsortier som ikke omfattes av gruppeunntaket
i denne forordning.

4) Ved rasjonalisering av de deltakende rederiers
virksomhet og utnytting av skips og havneanleggs
stordriftsfordeler bidrar konsortier som definert i denne
forordning vanligvis til å bedre produktiviteten og
kvaliteten på tjenestene innen linjefart, og de bidrar også
til å fremme den tekniske og økonomiske utvikling ved å
lette og fremme utvikling og bruk av containere samt en
mer effektiv utnytting av skipskapasiteten.

5) Brukere av konsortiers sjøtransporttjenester får vanligvis
en rimelig andel av fordelene ved den økte produktivi-
teten og den økte kvaliteten på tjenestene som disse
avtalene medfører. Fordelene kan bl.a. bestå i hyppigere
og bedre tilpassede seilinger og anløp samt i bedre
kvalitet på og bedre tilrettelegging av tjenestene som
følge av bruk av mer moderne skip og utstyr, herunder
havneanlegg. Brukerne kan imidlertid dra full nytte av
disse fordelene bare dersom det finnes tilstrekkelig
konkurranse innen de fartsområder der konsortiene driver
virksomhet.

6) Disse avtalene bør derfor omfattes av et gruppeunntak i
den utstrekning de ikke gir de berørte foretakene
mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del
av den trafikken det gjelder. Ettersom vilkårene på
sjøtransportmarkedet skifter uavbrutt og partene stadig
endrer bestemmelsene i konsortiumavtalene eller den
virksomhet de utøver i forbindelse med dem, bør det ved
denne forordning klarlegges hvilke vilkår konsortier må
oppfylle for å kunne omfattes av gruppeunntaket.

7) Et av de viktigste kjennetegn ved et konsortium er at det
ved opprettelse og drift av en felles fart kan foretas
kapasitetstilpasninger. En prosentvis begrensning av den
skipskapasitet som brukes innen et konsortium, er
imidlertid ikke et vesentlig kjennetegn ved et konsortium.

8) Gruppeunntaket i denne forordning bør omfatte både
konsortier som driver virksomhet innenfor en linje-
konferanse, og konsortier som driver virksomhet utenfor
en linjekonferanse, men omfatter ikke felles fastsettelse
av fraktrater.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 823/2000

om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og
samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) (*)

2001/EØS/31/02

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 20.4.2000, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2000 av 31. mai 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 3.

(1) EFT L 55 av 29.2.1992, s. 3.
(2) EFT C 379 av 31.12.1999, s. 13.
(3) EFT L 89 av 21.4.1995, s. 7.



9) Prisfastsettelse hører under rådsforordning (EØF) 
nr. 4056/86 av 22. desember 1986 om fastsettelse av
nærmere regler for anvendelse av traktatens artikkel 85
og 86 på sjøtransport(1), endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige. Medlemmer av et
konsortium som ønsker felles prisfastsettelse og ikke
oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 4056/86, må
anmode om enkeltunntak.

10) Det første vilkåret for gruppeunntaket bør være at
transportbrukerne sikres en rimelig andel av fordelene
ved den økte effektiviteten og de øvrige fordelene som
oppnås ved konsortiet.

11) Dette kravet i henhold til artikkel 81 nr. 3 skal anses som
oppfylt når en eller flere av de tre situasjonene beskrevet
nedenfor gjelder for konsortiet:

– en uavhengig fraktratefastsettelse («independent rate
action») fører til at det er effektiv priskonkurranse
mellom medlemmene av den konferansen der
konsortiet driver virksomhet,

– innenfor den konferansen der konsortiet driver
virksomhet, er det mellom medlemmene av
konsortiet og de øvrige medlemmene av konferansen
som ikke er medlem av konsortiet, en tilstrekkelig
grad av effektiv konkurranse om transporttjenestene
ettersom konferanseavtalen uttrykkelig gir
konsortiene tillatelse til å tilby sine egne avtaler om
tjenester, som f.eks. kan gjelde et tilbud fra konsortiet
alene om levering til rett tid («just-in-time delivery»)
eller om en avansert elektronisk datautvekslings-
tjeneste [«electronic data interchange» (EDI)] som til
enhver tid kan gi brukerne opplysninger om hvor
godset befinner seg, eller om vesentlige økninger i
hyppigheten av konsortiets seilinger og anløp i
forhold til konferansens,

– konsortiets medlemmer utsettes for effektiv
konkurranse, faktisk eller potensiell, fra rederier som
ikke er medlem av konsortiet, uansett om det finnes
en konferanse i vedkommende fartsområde eller ikke.

12) For å oppfylle kravet i henhold til artikkel 81 nr. 3 må det
fastsettes ytterligere et vilkår med sikte på å fremme
konkurransen med hensyn til tjenestenes kvalitet mellom
medlemmene av konsortiene samt mellom medlemmene
og de øvrige rederier som driver virksomhet i samme
fartsområde(r).

13) Det bør være et vilkår at konsortiene og deres
medlemmer i samme linjefart ikke anvender ulike priser
og transportvilkår utelukkende på grunnlag av de
transporterte varenes opprinnelses- eller bestemmelses-

land slik at trafikken vris innen Fellesskapet til skade for
bestemte havner, avskipere, transportører eller virksom-
heter tilknyttet transportsektoren, med mindre det er øko-
nomiske grunner for å anvende slike priser eller vilkår.

14) Vilkårene bør i tillegg ha til formål å hindre at
konsortiene anvender konkurransebegrensninger som
ikke er absolutt nødvendige for å nå de mål som
berettiger unntaket. For dette formål bør konsortium-
avtalene inneholde en bestemmelse om at ethvert rederi
som deltar i avtalen, kan tre ut av konsortiet med et
rimelig oppsigelsesvarsel. For sterkt integrerte konsortier
og/eller konsortier med store investeringer bør det
fastsettes en lengre oppsigelsestid av hensyn til de store
investeringer foretatt for å opprette konsortiet og den
omfattende omstrukturering ved et medlems uttreden.
Det bør også fastsettes at for konsortier med felles
markedsføringsstruktur skal hvert medlem av konsortiet
gis rett til å drive selvstendig markedsføring, forutsatt at
det gis et rimelig varsel om det.

15) Unntaket bør begrenses til konsortier som ikke gir
mulighet for å utelukke konkurranse for en vesentlig del
av de tjenester det gjelder.

16) For med tanke på et mulig unntak å vurdere om det finnes
effektiv konkurranse på samtlige markeder der konsortiet
driver virksomhet, bør ikke bare den direkte trafikken
mellom havner som anløpes av et konsortiums
medlemmer tas i betraktning, men også eventuell
konkurranse fra annen linjefart med avgang fra havner
som kan være et alternativ til konsortiets havner, og
eventuelt konkurranse fra andre transportformer.

17) Gruppeunntaket etter denne forordning får derfor
anvendelse bare dersom konsortiets markedsandel på
hvert av markedene der det driver virksomhet, ikke
overstiger en bestemt størrelse.

18) For konsortier som driver virksomhet innen en
konferanse, bør det fastsettes en lavere markedsandel,
ettersom disse avtalene kommer i tillegg til en
innskrenkende avtale som allerede finnes.

19) Konsortier som overskrider de øvre grensene fastlagt i
denne forordning med en viss prosentandel, men som
fortsatt underkastes effektiv konkurranse innen det
fartsområdet der de driver virksomhet, bør imidlertid
kunne anvende en forenklet framgangsmåte slik at de kan
nyte godt av rettssikkerheten gruppeunntaket gir. En slik
framgangsmåte må også gi Kommisjonen mulighet til å
sikre en effektiv overvåking og å forenkle den
administrative kontrollen med avtaler.

20) Konsortier som overskrider grensen, bør imidlertid kunne
innrømmes unntak ved enkeltvedtak dersom de oppfyller
vilkårene i artikkel 81 nr. 3; i denne forbindelse skal det
tas hensyn til de særegne forhold innen sjøtransport.
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21) Denne forordning får utelukkende anvendelse på avtalen
mellom medlemmer av et konsortium. Gruppeunntaket
omfatter derfor ikke konkurransebegrensende avtaler
mellom konsortier eller ett eller flere av dets medlemmer
på den ene side og andre rederier på den annen side. Det
gjelder heller ikke konkurransebegrensende avtaler
mellom ulike konsortier innen samme fartsområde eller
mellom medlemmer av slike konsortier.

22) Det bør knyttes visse forpliktelser til unntaket. For dette
formål må transportbrukere til enhver tid kunne få
opplysninger om vilkårene for de sjøtransporttjenester
konsortiets medlemmer tilbyr i fellesskap. Det må derfor
fastsettes en framgangsmåte for reelle og effektive
konsultasjoner mellom konsortiene og transportbrukerne
om den virksomhet som omfattes av avtalene. I denne
forordning klargjøres også hva som menes med reelle og
effektive konsultasjoner, samt hvilke skritt som skal tas i
forbindelse med konsultasjonene. Det fastsettes at
forpliktelsen til slike konsultasjoner er begrenset til
konsortienes virksomhet i egenskap av konsortier

23) Slike konsultasjoner vil kunne sikre mer effektive
sjøtransporttjenester, som også tar hensyn til brukernes
behov. Derfor bør visse konkurransebegrensende avtaler
som disse konsultasjoner kan føre fram til, unntas fra
forbudet.

24) Med «force majeure» menes i denne forordning den
definisjon som følger av fast rettspraksis ved De
europeiske fellesskaps domstol.

25) Det må også fastsettes bestemmelser om at Kommisjonen
umiddelbart skal underrettes om voldgiftskjennelser og
anbefalinger fra forliksinstitusjoner som partene har
godtatt, slik at den kan kontrollere at konsortier med dette
ikke unntas fra vilkårene og forpliktelsene i forordningen
og ikke på den måten overtrer bestemmelsene i artikkel
81 og 82.

26) Det bør fastsettes, i samsvar med artikkel 6 i forordning
(EØF) nr. 479/92, i hvilke tilfeller Kommisjonen kan
trekke tilbake adgangen til gruppeunntak for et foretak.

27) Elleve konsortier omfattes av gruppeunntak som fastsatt
i forordning (EF) nr. 870/95 ved anvendelse av
framgangsmåten ved innsigelse fastsatt i nevnte
forordning, og Kommisjonen fikk dermed muligheten
særlig til å forsikre seg om at de var underkastet effektiv
konkurranse. Ingenting tyder på at disse konsortiene
under de endrede forhold ikke lenger er underkastet
effektiv konkurranse. Disse konsortiene bør derfor
fortsatt kunne fritas fra vilkårene i denne forordning.

28) For avtaler som automatisk unntas etter denne
forordning, er det ikke nødvendig å sende inn anmodning
etter artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 4056/86.
Foretakene bør likevel kunne anmode Kommisjonen om

en erklæring om hvorvidt avtalene er forenlige med
denne forordning, dersom de er i alvorlig tvil.

29) Denne forordning er ikke til hinder for anvendelse av
traktatens artikkel 82.

30) Forordning (EF) nr. 870/95 utløper, og det bør derfor
vedtas en ny forordning som fornyer gruppeunntaket –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse bare på konsortier som driver
internasjonal linjefart til eller fra en eller flere havner i
Fellesskapet.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1. «konsortium»: en avtale mellom minst to rederier som
driver regulær internasjonal linjefart med transport
utelukkende av gods, hovedsakelig i containere, i ett eller
flere fartsområder, med det formål å samarbeide om felles
drift av en sjøtransporttjeneste for å forbedre de tjenester
hvert enkelt medlem kan tilby når det ikke deltar i et
konsortium, med sikte på å rasjonalisere sin virksomhet
ved hjelp av tekniske, driftsmessige og/eller forretnings-
messige ordninger, unntatt fastsettelse av fraktrater,

2. «linjefart»: regelmessig godstransport på en eller flere
bestemte ruter mellom havner etter ruteplaner og på datoer
offentliggjort på forhånd, tilgjengelig, også leilighetsvis,
for enhver transportbruker mot betaling,

3. «avtale om tjenester»: en avtale mellom en eller flere
transportbrukere og et enkeltmedlem av et konsortium eller
et konsortium, der brukeren forplikter seg til å la en
bestemt mengde gods bli transportert av enkeltmedlemmet
av konsortiet eller av konsortiet i løpet av et visst tidsrom,
mot at sistnevnte forplikter seg til å levere en spesifisert
tjeneste av en bestemt kvalitet tilpasset brukerens særlige
behov,
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4. «transportbruker»: ethvert foretak (f.eks. avskiper,
mottaker, speditør) som har inngått eller har tilkjennegitt å
ville inngå en avtale med et konsortium (eller ett av dets
medlemmer) om godstransport, eller enhver sammen-
slutning av avskipere eller speditører,

5. «uavhengig fastsettelse av fraktrater» («Independent rate
action»): et konferansemedlems rett til i enkelttilfeller å
tilby fraktrater for varer som avviker fra dem fastsatt i
konferansetariffen, forutsatt at konferansens øvrige
medlemmer underrettes på forhånd.

KAPITTEL II

UNNTAK

Artikkel 3

Avtaler som gis unntak

1. I henhold til traktatens artikkel 81 nr. 3 og med forbehold
for vilkårene og forpliktelsene fastsatt i denne forordning
erklæres det at traktatens artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse
på de former for virksomhet som er oppført i nr. 2 i denne
artikkel, og som omfattes av konsortiumavtaler som definert i
artikkel 1 og 2.

2. Erklæringen om at artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse,
gjelder utelukkende følgende former for virksomhet:

a) felles drift av linjefart, som kan omfatte bare følgende
former for virksomhet:

i) samordning og/eller fastsettelse i fellesskap av
ruteplaner og anløpshavner,

ii) utveksling, salg eller kryssbefraktning av lastekapasitet
eller andeler av lastmengder (slots) på skip,

iii) felles bruk (pooling) av skip og/eller havneanlegg,

iv) bruk av ett eller flere felles driftskontorer,

v) tilbud av containere, understell og annet utstyr og/eller
kontrakter om leie, leasing eller kjøp av slikt utstyr,

vi) bruk av et elektronisk datautvekslingssystem og/eller
et felles dokumentasjonssystem,

b) midlertidige kapasitetstilpasninger,

c) felles drift eller bruk av havneterminaler og tilknyttede
tjenester (f.eks. lektertransport eller lastoperasjoner),

d) deltakelse i ett eller flere av følgende fellesskap (pools):
tonnasjefellesskap, inntektsfellesskap eller resultat-
fellesskap,

e) felles utøvelse av konsortiets stemmeretter i den konferanse

der medlemmene deltar, i den utstrekning den felles
stemmegiving gjelder konsortiets egentlige virksomhet,

f) felles markedsføringsstruktur og/eller utstedelse av et
felles konnossement,

g) enhver annen virksomhet i tilknytning til de former for
virksomhet som er nevnt i bokstav a)-f), og som er
nødvendige for å iverksette dem.

3. Følgende klausuler skal særskilt anses som tilknyttede
former for virksomhet som omhandlet i nr. 2 bokstav g):

a) en forpliktelse hos konsortiets medlemmer til å benytte i
de(t) aktuelle fartsområde(r) skip som er allokert til
konsortiet og til å avholde seg fra å befrakte kapasitet på
skip tilhørende tredjemann,

b) en forpliktelse hos konsortiets medlemmer til å avholde seg
fra å tildele eller befrakte kapasitet til andre transportører i
de(t) aktuelle fartsområde(r), med mindre dette er godkjent
på forhånd av konsortiets øvrige medlemmer.

Artikkel 4

Begrensning av kapasiteten

Unntaket etter artikkel 3 får ikke anvendelse for konsortier som
omfatter avtaler om begrensning av kapasitetsutnytting, der
linjerederier som deltar i konsortiet, avstår fra å bruke en bestemt
prosentandel av den foreliggende skipskapasiteten i konsortiet.

KAPITTEL III

VILKÅR FOR UNNTAK

Artikkel 5

Grunnleggende vilkår for unntak

Unntaket etter artikkel 3 kommer til anvendelse bare dersom
ett eller flere av følgende tre vilkår er oppfylt:

a) det er effektiv priskonkurranse mellom medlemmer av den
konferanse der konsortiet driver virksomhet, ettersom
konferanseavtalen i henhold til en lovfestet eller ikke-
lovfestet plikt gir medlemmene uttrykkelig tillatelse til
uavhengig fastsettelse av alle fraktrater i konferansetariffen,

b) det er en tilstrekkelig grad av effektiv konkurranse om de
tjenester som tilbys, mellom konferansens medlemmer
innen den konferanse der konsortiet driver virksomhet,
ettersom konferanseavtalen uttrykkelig gir konsortiet
tillatelse til å tilby sine egne avtaler om tjenester, uansett
art, med hensyn til anløpshyppighet og kvalitet samt til fritt
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og til enhver tid å tilpasse tjenestene som tilbys til
transportbrukernes særlige behov,

c) konsortiets medlemmer utsettes for effektiv konkurranse,
faktisk eller potensiell, fra rederier som ikke er medlem av
konsortiet, uansett om det finnes en konferanse som driver
virksomhet i vedkommende fartsområde(r) eller ikke.

Artikkel 6

Vilkår i forbindelse med markedsandelen

1. For å kunne omfattes av unntaket i artikkel 3 må et
konsortium på hvert marked der den driver virksomhet, ha en
markedsandel beregnet etter transportert godsmengde (frakt-
tonnasje eller TEU) på under 30 % når det driver virksomhet
innen en konferanse, og på under 35 % når det driver virksom-
het utenfor en konferanse.

2. Unntaket i artikkel 3 får fortsatt anvendelse når markeds-
andelen fastsatt i nr. 1 ikke overskrides med mer enn en tidel i
to på hverandre følgende kalenderår.

3. Når de øvre grensene fastsatt i nr. 1 og 2 overskrides, får
unntaket i artikkel 3 fortsatt anvendelse i et tidsrom på seks
måneder fra utløpet av det kalenderåret da overskridelsen fant
sted. Tidsrommet forlenges til tolv måneder når overskridelsen
skyldes at et rederi som ikke er medlem av konsortiet, har
trukket seg ut av fartsområdet.

Artikkel 7

Framgangsmåte ved innsigelse

1. Unntaket i artikkel 3 og 10 får anvendelse også for
konsortier med en markedsandel som overskrider den øvre
grensen fastlagt i artikkel 6 på ett eller flere av markedene der de
driver virksomhet, men som likevel ikke overskrider 50 % på
noen av disse markedene, forutsatt at de aktuelle avtalene blir
meldt til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i
kommisjonsforordning (EF) nr. 2843/98(1), og at Kommisjonen
ikke gjør innsigelse mot unntaket innen en frist på seks måneder.

Fristen på seks måneder skal løpe fra den dag meldingen trer i
kraft i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 2843/98.

2. Nr. 1 får anvendelse bare når det vises uttrykkelig til
denne artikkel i meldingen eller i en meddelelse som følger
med meldingen.

3. Kommisjonen kan gjøre innsigelse mot unntaket. 

Den skal gjøre innsigelse mot unntaket dersom en medlemsstat
anmoder om det innen tre måneder etter at meldingen nevnt i
nr. 1 ble sendt medlemsstaten. Anmodningen skal begrunnes
med hensyn som har sammenheng med traktatens
konkurranseregler.

4. Kommisjonen kan når som helst trekke tilbake
innsigelsen mot unntaket. Dersom innsigelsen ble gjort på
anmodning fra en medlemsstat og medlemsstaten opprett-
holder anmodningen, kan imidlertid innsigelsen trekkes tilbake
bare etter at Den rådgivende komité for konkurransesaker på
sjøtransportens område er blitt rådspurt.

5. Dersom innsigelsen trekkes tilbake fordi de berørte
foretak har vist at vilkårene i artikkel 81 nr. 3 er oppfylt, skal
unntaket tre i kraft fra den dag avtalen ble meldt.

6. Dersom innsigelsen trekkes tilbake fordi de deltakende
foretak har endret avtalen slik at vilkårene i artikkel 81 nr. 3 er
oppfylt, skal unntaket tre i kraft fra den dag endringene trer i kraft.

7. Dersom Kommisjonen gjør innsigelse og den ikke
trekkes tilbake, får meldingen de virkninger som er fastsatt i
avsnitt II i forordning (EØF) nr. 4056/86.

Artikkel 8

Tilleggsvilkår

Unntak etter artikkel 3 og 10 innrømmes bare når følgende
tilleggsvilkår er oppfylt:

a) Konsortiet skal gi hvert enkelt medlem mulighet til å tilby
sine egne avtaler om tjenester ved enkeltkontrakter,

b) Konsortiumavtalen skal gi hvert medlem av konsortiet rett
til å trekke seg fra konsortiet uten økonomiske sanksjoner
eller andre former for sanksjoner, f.eks. en forpliktelse til
ikke lenger å utøve transportvirksomhet i de(t) aktuelle
fartsområde(r), eventuelt i tilknytning til en forpliktelse til
å gjenoppta virksomheten først etter utløpet av en bestemt
frist. Retten skal være betinget av at det gis et varsel høyst
seks måneder på forhånd, men varselet kan gis først etter et
innledende tidsrom på 18 måneder fra avtalen trådte i kraft. 

For sterkt integrerte konsortier med resultatfellesskap
og/eller store investeringer som følge av at medlemmene
har kjøpt eller befraktet skip med sikte på å opprette
konsortiet, skal varselet gis høyst seks måneder på forhånd,
men det kan gis først etter et innledende tidsrom på 30
måneder fra avtalen trådte i kraft,

c) Når konsortiet har en felles markedsføringsstruktur, skal
hvert medlem av konsortiet uten sanksjoner ha rett til å
drive selvstendig markedsføring, forutsatt at det gis et
varsel om det høyst seks måneder på forhånd,

d) Verken konsortiet eller dets medlemmer skal forskjells-
behandle bestemte havner, brukere eller transportører i det
felles marked ved å anvende ulike priser og vilkår for
transport av identiske varer i avtaleområdet på grunnlag av
opprinnelsesland eller bestemmelsesland eller på grunnlag
av laste- eller lossehavn, med mindre det er økonomiske
grunner for å anvende slike priser eller vilkår.
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KAPITTEL IV

FORPLIKTELSER

Artikkel 9

Forpliktelser knyttet til unntaket

1. Forpliktelsene omhandlet i nr. 2-5 skal knyttes til
unntaket i artikkel 3 og artikkel 13 nr. 1.

2. Det skal holdes reelle og effektive konsultasjoner mellom
brukerne eller de organisasjoner som representerer dem på den
ene side og konsortiet på den annen side for å løse alle
vesentlige spørsmål, unntatt rent driftsmessige spørsmål av
mindre betydning, om vilkårene for og kvaliteten på de
linjefarttjenester som konsortiet eller dets medlemmer tilbyr.

Konsultasjonene skal finne sted når en av de ovennevnte parter
anmoder om det.

Konsultasjonene skal holdes før iverksetting av tiltaket det skal
holdes konsultasjoner om, med mindre det foreligger force
majeure. Dersom konsortiets medlemmer som følge av force
majeure er tvunget til å iverksette et vedtak før det er holdt
konsultasjoner, skal konsultasjonene det eventuelt er anmodet
om, finne sted innen ti virkedager etter anmodningen. Med
mindre det foreligger force majeure som nevnt ovenfor, som
det i så fall skal vises til i kunngjøringen om tiltaket, skal
tiltaket ikke gjøres offentlig kjent før konsultasjonene er
avsluttet.

Konsultasjonsprosessen omfatter følgende trinn:

a) konsortiet oversender på forhånd detaljerte skriftlige
opplysninger om spørsmålet det skal holdes konsultasjoner
om til den annen part,

b) partene utveksler standpunkter, enten skriftlig, på møter
eller begge deler, der representanter for de rederier som er
medlemmer av konsortiet, og representanter for de
deltakende avskipere har myndighet til å komme fram til et
felles standpunkt; partene skal sterkest mulig bestrebe seg
på dette,

c) dersom det ikke har vært mulig å komme fram til enighet
til tross for partenes bestrebelser, skal uenigheten
anerkjennes og gjøres offentlig kjent. Hver part kan
underrette Kommisjonen om uenigheten,

d) det fastsettes en rimelig frist for å avslutte konsultasjonene,
om mulig ved felles overenskomst mellom de to partene.
Bare i unntakstilfeller eller dersom partene er enige om det,
kan fristen være på under en måned.

3. De vilkår for sjøtransporttjenester som konsortiet eller
dets medlemmer tilbyr, herunder opplysninger om tjenestenes
kvalitet og enhver endring i denne forbindelse, skal på

anmodning stilles til rådighet for brukerne mot et rimelig gebyr
og skal til enhver tid være framlagt for gjennomsyn uten
kostnader i kontorene til de rederier som er medlem av
konsortiet, eller i kontoret til konsortiet, samt i agentenes
kontorer.

4. De voldgiftskjennelser og anbefalinger fra forliks-
institusjoner som partene har godtatt, og som gjelder tvister om
konsortiers opptreden som omhandlet i denne forordning, skal
konsortiet uten opphold melde til Kommisjonen.

5. Ethvert konsortium som ønsker å påberope seg
anvendelsen av denne forordning, må innen en frist som ikke
kan være mindre enn en måned, og som Kommisjonen skal
fastsette ut fra omstendighetene i saken, på anmodning fra
Kommisjonen kunne godtgjøre at vilkårene og forpliktelsene
fastsatt i artikkel 5 til 8 og i nr. 1 og 2 i denne artikkel er
oppfylt, og må oversende Kommisjonen vedkommende
konsortiumavtale innen nevnte frist.

Artikkel 10

Unntak for avtaler mellom transportbrukere og
konsortier om bruk av linjefarttjenester

Avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom
transportbrukere og de organisasjoner som representerer dem
på den ene side og et konsortium som omfattes av unntaket i
artikkel 3 på den annen side om vilkårene for og kvaliteten på
de linjefarttjenester konsortiet tilbyr, samt alle generelle
spørsmål i tilknytning til disse tjenestene i den utstrekning de
har vært gjenstand for konsultasjonene fastsatt i artikkel 9 nr. 2,
er unntatt fra forbudet i traktatens artikkel 81 nr. 1.

KAPITTEL V

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 11

Taushetsplikt

1. Opplysninger som innhentes ved anvendelse av artikkel 7
og artikkel 9 nr. 5, kan bare brukes til formålene nevnt i denne
forordning.

2. Kommisjonen og medlemsstatenes myndigheter og deres
tjenestemenn og andre ansatte skal ikke gi videre opplysninger
som de har innhentet i forbindelse med anvendelsen av denne
forordning, og som er av en slik art at de er undergitt taushets-
plikt.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for å
offentliggjøre generell informasjon eller oversikter som ikke
inneholder opplysninger om bestemte foretak eller foretaks-
sammenslutninger.
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Artikkel 12

Tilbaketrekking av gruppeunntaket

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 479/92 kan
Kommisjonen trekke tilbake fordelen gitt ved denne
forordning dersom den i et enkelttilfelle fastslår at en avtale,
beslutning eller samordnet opptreden som er omfattet av
gruppeunntak etter artikkel 3 eller artikkel 13 nr. 1 i denne
forordning, likevel har visse virkninger som er uforenlige med
vilkårene i traktatens artikkel 81 nr. 3, eller som kommer inn
under forbudet i traktatens artikkel 82, særlig når

a) det i et bestemt fartsområde ikke er effektiv konkurranse
utenfor den konferanse der konsortiet driver virksomhet,
eller utenfor konsortiet,

b) et konsortium gjentatte ganger unnlater å oppfylle
forpliktelsene etter artikkel 9,

c) et konsortiums atferd har virkninger som er uforenlige med
traktatens artikkel 82,

d) disse virkningene er en følge av en voldgiftskjennelse.

Artikkel 13

Overgangsbestemmelser

1. Traktatens artikkel 81 nr. 1 får ikke anvendelse på avtaler
som fremdeles gjelder 25. april 2000 og som per nevnte dato
oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i forordning (EF) 
nr. 870/95 og som det er gjort innsigelser mot i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 i denne forordning.

2. En melding som i samsvar med artikkel 7 i forordning
(EF) nr. 870/95 er sendt før denne forordning trer i kraft, vil,
dersom fristen på seks måneder ikke er utløpt 25. april 2000,
anses for å være sendt i samsvar med artikkel 7 i denne
forordning.

Artikkel 14

Ikrafttredelsesdato

Denne forordning trer i kraft 26. april 2000.

Den skal gjelde til 25. april 2005.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. april 2000.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(2),
særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 80/1269/EØF av 
16. desember 1980 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om motorvogners motoreffekt(3), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/21/EF(4), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 80/1269/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 70/156/EØF. De bestemmelser som er fastsatt
i direktiv 70/156/EØF med hensyn til kjøretøysystemer,
deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på dette
direktiv.

2) I forbindelse med typegodkjenning av gassdrevne kjøre-
tøyer (LPG og NG) må det i direktiv 80/1269/EØF
innføres bestemmelser om måling av motoreffekten til
slike kjøretøyer, særlig med hensyn til hvilke prøvings-
drivstoffer som skal brukes, som definert i kommisjons-
direktiv 98/77/EF av 2. oktober 1998 om tilpasning til den
tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(5). I
denne sammenheng er det hensiktsmessig å følge de
tekniske krav vedtatt i reglement nr. 85 fra De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa(6).

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 80/1269/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 kan ikke medlemsstatene med
begrunnelse i motoreffekt:

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en type kjøretøy i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, eller

– nekte å gi nasjonal typegodkjenning, eller

– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk i
henhold til artikkel 7 i direktiv 70/156/EØF,

dersom motoreffekten er bestemt i samsvar med kravene i
direktiv 80/1269/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 2000:

– kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,
med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv
70/156/EØF påberopes,

for en kjøretøytype dersom motoreffekten ikke er bestemt i
samsvar med kravene i direktiv 80/1269/EØF, som endret ved
dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 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.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/99/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt(*)

2001/EØS/31/03

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
(3) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46.
(4) EFT L 125 av 16.5.1997, s. 31.
(5) EFT L 286 av 23.10.1998, s. 34.
(6) FN/ECE-reglement nr. 85 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 1, Add.

84), med endringer.



Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

ENDRINGER AV VEDLEGG I TIL DIREKTIV 80/1269/EØF

1. Nr. 5.3.11 skal lyde:

«5.3.11. Følgende drivstoff skal brukes:

5.3.11.1. For bensindrevne motorer med elektrisk tenning:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle uenighet brukes det referansedrivstoffet som
er angitt i vedlegg IX nr. 1 i direktiv 70/220/EØF, som sist endret. I stedet for ovennevnte referansedrivstoff
kan referansedrivstoffene som er definert av CEC (*) for bensindrevne motorer i CEC-dokument RF-08-A-85,
brukes.

5.3.11.2. For LPG-drevne motorer med elektrisk tenning:

5.3.11.2.1. Med hensyn til motorer med automatisk tilpasning til drivstoffet:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle uenighet brukes et av referansedrivstoffene
som er angitt i vedlegg IX a i direktiv 70/220/EØF, som sist endret.

5.3.11.2.2. Med hensyn til motorer uten automatisk tilpasning til drivstoffet:

Drivstoffet skal være det referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX a i direktiv 70/220/EØF, som sist
endret, som har det laveste C3-innholdet, eller

5.3.11.2.3. Med hensyn til motorer som er merket med en bestemt drivstoffsammensetning:

Drivstoffet skal være det som motoren er merket med.

5.3.11.2.4. Det drivstoffet som er brukt, skal angis i prøvingsrapporten.

5.3.11.3. For NG-drevne motorer med elektrisk tenning:

5.3.11.3.1. Med hensyn til motorer med automatisk tilpasning til drivstoffet:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle uenighet brukes et av referansedrivstoffene
som er angitt i vedlegg IX a i direktiv 70/220/EØF, som sist endret.

5.3.11.3.2. Med hensyn til motorer uten automatisk tilpasning til drivstoffet:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet, med et Wobbetall på minst 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3
kPa). I tilfelle uenighet brukes referansedrivstoffet G20 som er angitt i vedlegg IX a i direktiv 70/220/EØF,
som sist endret, dvs. drivstoffet med det høyeste Wobbetallet, eller

5.3.11.3.3. Med hensyn til motorer som er merket med en drivstoffsammensetning i et bestemt område:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet, med et Wobbetall på minst 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa)
dersom motoren er merket med H-gassområdet, eller minst 47,2 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) dersom motoren er
merket med L-gassområdet. I tilfelle uenighet brukes referansedrivstoffet G20 som er angitt i vedlegg IX a i
direktiv 70/220/EØF, som sist endret, dersom motoren er merket med H-gassområdet, eller referansedrivstoffet
G23 dersom motoren er merket med L-gassområdet, dvs. drivstoffet med det høyeste Wobbetallet i det
relevante område, eller

5.3.11.3.4. Med hensyn til motorer som er merket med en bestemt drivstoffsammensetning:

Drivstoffet skal være det som motoren er merket med.

5.3.11.3.5. Det drivstoffet som er brukt, skal angis i prøvingsrapporten.

5.3.11.4. For motorer med kompresjonstenning:

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle uenighet brukes det referansedrivstoffet som
er angitt i vedlegg IX nr. 2 i direktiv 70/220/EØF, som sist endret. I stedet for ovennevnte referansedrivstoff
kan referansedrivstoffet som er definert av CEC (*) for motorer med kompresjonstenning i CEC-dokument RF-
03-A-84, brukes.

5.3.11.5. Motorer med elektrisk tenning i kjøretøyer som kan bruke både bensin og gassformig drivstoff, skal prøves på
begge drivstoffer i samsvar med bestemmelsene i nr. 5.3.11.1-5.3.11.3. Kjøretøyer som kan bruke både bensin
og gassformig drivstoff, men som har et bensinsystem som bare er montert til bruk i nødstilfeller eller til start,
og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, anses ved prøvingen som kjøretøyer som kan
bruke bare gassformig drivstoff.

(*) Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels.»
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2. I nr. 8.1 skal ny fotnote 1 lyde:

«(1) Produsenten kan bare oppgi én verdi så lenge motoreffekten er den samme for én variant av motortypen. Hver variant
skal defineres nøye.»

3. I tillegg 1 skal nr. 3.2.2 lyde:

«3.2.2. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG(1)»

4. I tillegg 1 skal nytt nr. 3.2.15 og 3.2.16 lyde:

«3.2.15 LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.15.1. Typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF(3): ...................................................................

3.2.15.2. Elektronisk motorstyreenhet for LPG-drift: ........................................................................................................

3.2.15.2.1. Merke(r): .............................................................................................................................................................

3.2.15.2.2. Type(r): ................................................................................................................................................................

3.2.15.2.3. Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp: ......................................................................................................

3.2.15.3. Ytterligere dokumentasjon:

3.2.15.3.1. Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til LPG eller omvendt: ..........................

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

3.2.15.3.2. Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.): ..................................

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

3.2.15.3.3. Tegning av symbolet: ..........................................................................................................................................

3.2.16. NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.1. Typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF(3):

3.2.16.2. Elektronisk motorstyreenhet for NG-drift:

3.2.16.2.1. Merke(r): .............................................................................................................................................................

3.2.16.2.2. Type(r): ................................................................................................................................................................

3.2.16.2.3. Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp: .....................................................................................................

3.2.16.3. Ytterligere dokumentasjon:

3.2.16.3.1. Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til NG eller omvendt: ............................

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

3.2.16.3.2. Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.): ..................................

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

3.2.16.3.3. Tegning av symbolet: ..........................................................................................................................................

5. I tillegg 1 skal ny fotnote 3 lyde:

«(3) Når dette direktiv er endret slik at det omfatter tanker til gassformig drivstoff.»

6. I tilføyelsen til tillegg 2 skal nr. 1.1.3 lyde:

«1.1.3. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG(1)».
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14.6.2001 Nr. 31/31EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(2),
særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 80/1268/EØF av 
16. desember 1980 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om motorvogners karbondioksidutslipp og
drivstofforbruk(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv
93/116/EF(4), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 80/1268/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv
70/156/EØF. De bestemmelser som er fastsatt i direktiv
70/156/EØF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og
tekniske enheter, får derfor anvendelse på dette direktiv.

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF av 
13. oktober 1998 om tiltak mot luftforurensning forårsaket
av utslipp fra motorvogner og om endring av rådsdirektiv
70/220/EØF(5), ble type I-prøvingssyklusen for utslipps-
målinger endret, slik at de første 40 sekundene av
tomgangsperioden utgikk. Prøvingssyklusen i direktiv
80/1268/EØF for måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk
bør derfor endres tilsvarende.

3) Med henblikk på den overvåking av CO2-utslipp som
inngår i Fellesskapets strategi for reduksjon av CO2-utslipp
fra personbiler, er det hensiktsmessig at det i direktiv
80/1268/EØF innføres nye tekniske krav for måling av
CO2-utslipp og drivstofforbruk ved EF-typegodkjenning
av gassdrevne kjøretøyer (LPG og naturgass). I denne

sammenheng er det hensiktsmessig å følge de tekniske
krav vedtatt i reglement nr. 101 fra De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europa(6).

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 80/1268/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 kan ikke medlemsstatene med
begrunnelse i karbondioksidutslipp eller drivstofforbruk:

– nekte å gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, eller

– nekte å gi nasjonal typegodkjenning, eller

– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk i
henhold til artikkel 7 i direktiv 70/156/EØF,

dersom verdiene for utslippet og forbruket er bestemt i samsvar
med kravene i direktiv 80/1268/EØF, som endret ved dette
direktiv.

2. Fra 1. januar 2000 med hensyn til kjøretøyer i gruppe M1

som definert i vedlegg II avsnitt A til direktiv 70/156/EØF,
unntatt kjøretøyer med en største tillatt masse på over 2 500 kg,
og fra 1. januar 2001 med hensyn til kjøretøyer i gruppe M1

med en største tillatt masse på over 2 500 kg:

– kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

– skal medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,
med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv
70/156/EØF påberopes,

for en kjøretøytype dersom verdiene for utslippet og forbruket
ikke er bestemt i samsvar med kravene i direktiv 80/1268/EØF,
som endret ved dette direktiv.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/100/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1268/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om motorvogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk(*)

2001/EØS/31/04

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
(3) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36.
(4) EFT L 329 av 30.12.1993, s. 39.
(5) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.

(6) FN/ECE-reglement nr. 101 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2, Add.
100), med endringer.



3. Fra 1. januar 2001 skal medlemsstatene for kjøretøyer i
gruppe M1 som definert i vedlegg II avsnitt A til direktiv
70/156/EØF, unntatt kjøretøyer med en største tillatt masse på
over 2 500 kg, og fra 1. januar 2002 for kjøretøyer i gruppe M1

med en største tillatt masse på over 2 500 kg:

– anse samsvarssertifikatene som nye kjøretøyer er utstyrt
med i samsvar med direktiv 70/156/EØF, som ugyldige i
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv, og

– nekte at nye kjøretøyer som ikke er utstyrt med et
samsvarssertifikat i samsvar med direktiv 70/156/EØF,
registreres, selges eller tas i bruk, med mindre
bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF
påberopes,

dersom verdiene for utslippet og forbruket ikke er bestemt i
samsvar med kravene i direktiv 80/1268/EØF, som endret ved
dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
31. desember 1999. 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 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

ENDRINGER AV VEDLEGG I OG II TIL DIREKTIV 80/1268/EØF

I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. CO2-utslippene måles under prøvingssyklusen som simulerer by- og landeveiskjøring som beskrevet i tillegg 1 til
vedlegg III til direktiv 70/220/EØF, som sist endret.»

2. Nr. 4.4 skal lyde:

«4.4. Prøvingsdrivstoff

4.4.1. Bensin- og dieseldrevne kjøretøyer

Til prøvingen skal det benyttes relevante referansedrivstoffer som definert i vedlegg IX til direktiv 70/220/EØF,
som sist endret.

4.4.2. LPG- og naturgassdrevne kjøretøyer

Med hensyn til LPG- og naturgassdrevne kjøretøyer benyttes det drivstoff som produsenten har valgt til måling av
nettoeffekt i samsvar med vedlegg I til direktiv 80/1269/EØF. Det valgte drivstoffet skal angis i
opplysningsdokumentet som fastsatt i vedlegg II.

4.4.3. Til beregningen i nr. 4.3 benyttes følgende drivstoffkriterier:

a) densitet: måles for prøvingsdrivstoffet i samsvar med ISO 3675 eller en tilsvarende metode; for bensin og
diesel benyttes densiteten målt ved 15 ∞C, for LPG og naturgass benyttes følgende referansedensitet:

0,538 kg/l for LPG

0,654 kg/m3 for naturgass(*)

b) hydrogen/karbon-forholdet: det benyttes følgende faste verdier:

1,85 for bensin 

1,86 for diesel

2,525 for LPG

4,00 for naturgass

2,93 for naturgass (NMHC)

(*) Dette er gjennomsnittsverdien for referansedrivstoffene G20 og G23 ved 15 °C.»

3. Nr. 5.1.4 annet ledd skal lyde:

«På produsentens anmodning kan kjøretøyer med motor med elektrisk tenning forkondisjoneres etter framgangsmåten i 
nr. 5.2.1 i vedlegg VI til direktiv 70/220/EØF, som sist endret. Kjøretøyer med motor med kompresjonstenning kan
forkondisjoneres etter framgangsmåten i nr. 5.3 i vedlegg III til samme direktiv.»

4. Nr. 6.1 skal lyde:

«6.1 Prøvingssyklus

Prøvingssyklusen er beskrevet i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 70/220/EØF, som sist endret, og omfatter del 1
(bykjøring) og del 2 (landeveiskjøring). Alle kjørekravene i tillegget får anvendelse på målingen av CO2.»

5. Nr. 6.3.1 skal lyde:

«6.3.1. Innstilling av dynamometerets belastning og treghet foretas i samsvar med vedlegg III til direktiv 70/220/EØF, som
sist endret.»

6. Nr. 6.3.2 og 6.3.3 oppheves.
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7. Nr. 6.4.1.3 skal lyde:

« .........

Uttynningsfaktoren beregnes slik:

13,4for bensin og diesel DF = ––––––––––––––––––––
CCO2

+ (CHC + CCO)10-4

11,9for LPG DF = ––––––––––––––––––––
CCO2

+ (CHC + CCO)10-4

9,5for naturgass DF = ––––––––––––––––––––
CCO2

+ (CHC + CCO)10-4

der ..........»

8. Nr. 7.2 skal lyde:

«7.2. Drivstofforbruket uttrykt i liter per 100 km (bensin, LPG eller diesel) eller m3 per 100 km (naturgass) beregnes ved
hjelp av følgende formler (**):

a) for kjøretøyer med bensindrevet motor med elektrisk tenning:

FC = (0,1154/D) x [(0,866 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x (CO2)]

b) for kjøretøyer med LPG-drevet motor med elektrisk tenning:

FCnorm = (0,1212/0,538) x [(0,825 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x (CO2)]

Dersom drivstoffet som benyttes til prøvingen, har en annen sammensetning enn den som er forutsatt ved
beregningen av standardforbruket, kan det på produsentens anmodning brukes en korreksjonsfaktor, cf, i
følgende formel:

FCnorm = (0,1212/0,538) x cf x [(0,825 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x (CO2)]

Korreksjonsfaktoren cf som kan brukes, beregnes slik:

cf = 0,825 + 0,0693 x nactual

der

nactual = det faktiske H/C-forholdet i drivstoffet som benyttes.

c) for kjøretøyer med naturgassdrevet motor med elektrisk tenning:

FCnorm = (0,1336/0,654) x [(0,749 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x (CO2)]

d) for kjøretøyer med motor med kompresjonstenning:

FC = (0,1155/D) x [(0,866 x THC) + (0,429 x CO) + (0,273 x (CO2)]

I disse formlene er:

FC = drivstofforbruk i liter per 100 km (bensin, LPG eller diesel) eller m3 per 100 km (naturgass) 
THC = målt utslipp av hydrokarboner i g/km,
CO = målt utslipp av karbonmonoksid i g/km,
CO2 = målt utslipp av karbondioksid i g/km,
D = prøvingsdrivstoffets densitet ved 15 °C.

(**) For kjøretøyer som kan bruke både bensin og gassformig drivstoff, foretas beregningene for både bensin og
gassformig drivstoff. Kjøretøyer som kan bruke både bensin og gassformig drivstoff, men som har et
bensinsystem som bare er montert til bruk i nødstilfeller eller til start, og der bensintanken ikke kan inneholde
mer enn 15 liter bensin, anses ved prøvingen som kjøretøyer som kan bruke bare gassformig drivstoff.»
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9. Nr. 9.1.1.2.4 skal lyde:

«9.1.1.2.4. Referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IX og IXa til direktiv 70/220/EØF, som sist endret, skal benyttes
ved denne prøvingen.»

I vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1.7 i tilføyelsen skal lyde:

«1.7. Prøvingsresultater (4)

1.7.1. CO2-utslipp:

1.7.1.1. CO2-utslipp (ved bykjøring) .............................................................................................................................g/km

1.7.1.2. CO2-utslipp (ved landeveiskjøring) ..................................................................................................................g/km

1.7.1.3. CO2-utslipp (ved blandingskjøring) ..................................................................................................................g/km

1.7.2. Drivstofforbruk

1.7.2.1. Drivstofforbruk (ved bykjøring): ...........................................................................................................l/100 km (5)

1.7.2.2. Drivstofforbruk (ved landeveiskjøring): ...............................................................................................l/100 km (5)

1.7.2.3. Drivstofforbruk (ved blandingskjøring): ...............................................................................................l/100 km (5)

2. Nye fotnoter i tilføyelsen skal lyde:

«(4) For kjøretøyer som kan bruke både bensin og gassformig drivstoff, foretas beregningene for både bensin og gassformig
drivstoff. Kjøretøyer som kan bruke både bensin og gassformig drivstoff, men som har et bensinsystem som bare er
montert til bruk i nødstilfeller eller til start, og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, anses ved
prøvingen som kjøretøyer som kan bruke bare gassformig drivstoff.

(5) For naturgassdrevne kjøretøyer erstattes enheten «l/100 km» med «m3/100 km».»

14.6.2001 Nr. 31/35EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(2),
særlig artikkel 13 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt
lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(3), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 96/20/EF(4), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved EF-typegodkjenning av eksosanlegg i form av
tekniske enheter (reserveeksosanlegg) har det vist seg å
være svært vanskelig å velge et kjøretøy som oppfyller de
gjeldende krav. Det er derfor nødvendig å tilpasse
definisjonen av et representativt kjøretøy for å sikre at det
framstilte kjøretøyet oppfyller kravene til produksjons-
samsvar med hensyn til tillatt lydnivå.

2) Visse henvisninger innført ved rådsdirektiv 92/97/EØF(5)
om endring av direktiv 70/157/EØF, bør ajourføres.

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 70/157/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. april 2000 kan ikke medlemsstatene med
begrunnelse i tillatt lydnivå eller eksosanlegg:

– nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal type-
godkjenning for en type kjøretøy eller eksosanlegg, eller

– forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk eller
at eksosanlegg selges eller tas i bruk

dersom kjøretøyene eller eksosanleggene oppfyller kravene i
direktiv 70/157/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2000:

– kan medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning, 

– skal medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,

for en type kjøretøy eller eksosanlegg dersom kravene i
direktiv 70/157/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er
oppfylt.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene fortsatt gi EF-
typegodkjenning for og tillate salg eller ibruktaking av
eksosanlegg i samsvar med tidligere versjoner av direktiv
70/157/EØF, forutsatt at eksosanleggene:

– er beregnet på montering på et kjøretøy som allerede er i
bruk, og

– oppfyller kravene i det direktiv som var gjeldende da
kjøretøyet ble registrert første gang.

Artikkel 3

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

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. april 2000.

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.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/101/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(*)

2001/EØS/31/05

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(2) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16.
(4) EFT L 92 av 13.4.1996, s. 23.
(5) EFT L 371 av 19.12.1992, s. 1.



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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

1. I vedlegg II til direktiv 70/157/EØF gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.3.3 skal lyde:

«2.3.3. Et kjøretøy som er representativt for den typen som anlegget skal monteres på, og som oppfyller
kravene i nr. 4.1 i vedlegg III del I.»

b) Nytt nr. 5.1.3 skal lyde:

«5.1.3. Eksosanlegg skal monteres omhyggelig på kjøretøyet. Særlig skal det kontrolleres at hele
eksosanlegget ikke vil ha merkbare lekkasjer etter montering.»

2. I vedlegg III til direktiv 70/157/EØF gjøres følgende endringer:

a) I del I nr. 1 endres «i henhold til nr. 7.3.5 og 7.4.3 i vedlegg I» til «i henhold til nr. 7 i vedlegg I».

b) I del II nr. 1 endres «i henhold til nr. 6.3.5 og 6.4.3 i vedlegg II» til «i henhold til nr. 7 i vedlegg II».
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF(2),
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 70/220/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(3), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF(4).

2) Ved direktiv 70/220/EØF er det fastsatt spesifikasjoner for
prøving av utslipp fra motorvogner som er omfattet av
direktivet. På bakgrunn av de siste erfaringer og den raske
teknologiske utviklingen innen innebygde diagnosti-
seringssystemer, bør disse spesifikasjonene tilpasses med
virkning fra de datoer som er angitt i direktiv 98/69/EF.

3) Det bør presiseres anvendelsesdatoer for kravene til
innebygde diagnostiseringssystemer i dette direktiv for nye
kjøretøytyper og alle kjøretøytyper i gruppe M1 med motor
med kompresjonstenning og med en største tillatt masse på
over 2 500 kg, og for kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og
III.

4) Det bør presiseres krav til innebygde diagnostiserings-
systemer som gjelder sikring mot ulovlige inngrep, frakobling
av feiltenningsvarslingen under visse driftsforhold, lagring av
den strekning som kjøretøyet har tilbakelagt etter at
feilindikatoren har varslet føreren om en feil, det innebygde
diagnostiseringssystemets muligheter til å foreta toveis logisk
diagnostisering, bruk av P0- og P1-feilkodesettene i ISO

15031-6 og diagnostiseringskontakten og angivelse av
grenseverdiene for det innebygde diagnostiseringssystemet
med to desimaler. Bestemmelsene om varsling av feiltenning
under forhold der katalysatoren kan bli skadet, bør endres, for
å redusere sannsynligheten for falske feilmeldinger og åpne
muligheten for å overvåke en del av katalysatorvolumet og
bruke den forbedrede forbindelsen til ekstern kommunikasjon
fra kjøretøyet som Controller Area Network (CAN) gir.

5) Det bør tillates typegodkjenning av kjøretøyer som har et
innebygd diagnostiseringssystem med et begrenset antall
mindre mangler som kan være oppstått på eller før
typegodkjenningstidspunktet eller blir avdekket etter at
kjøretøyet er tatt i bruk. Typegodkjenningsmyndigheten
kan også utvide typegodkjenningsdokumentet for kjøre-
tøyer som allerede er typegodkjent, i tilfeller der det senere
avdekkes mangler ved det innebygde diagnostiserings-
systemet på kjøretøyer i bruk. Slike utvidelser kan ikke
tillates dersom muligheten til overvåking ikke er til stede.
For mangler som er godtatt av myndighetene, bør det angis
en frist for utbedring på kjøretøyer som produseres senere.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
nedsatt ved direktiv 70/156/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, VI, X og XI til direktiv 70/220/EØF endres i
samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
31. desember 1999. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen 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.
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF

av 15. desember 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra

motorvogner(*)

2001/EØS/31/06

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 5.

(1) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1.
(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.



Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG

ENDRINGER AV VEDLEGG I, VI, X OG XI TIL DIREKTIV 70/220/EØF

A. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. Nr. 5.1.4.1 skal lyde:

«5.1.4.1. Kjøretøyer med datastyrt utslippskontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn endringer
godkjent av produsenten. Produsenten skal godkjenne endringer dersom disse er nødvendige for diagnosti-
sering, vedlikehold, inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. All omprogrammerbar data-
kode eller alle driftsparametere skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal være minst like godt beskyttet
som fastsatt i bestemmelsene i ISO DIS 15031-7 av oktober 1998 (SAE J2186 av oktober 1996), forutsatt at
datautvekslingen foretas ved hjelp av protokollene og diagnostiseringskontakten som er foreskrevet i nr. 6.5
i vedlegg XI tillegg 1. Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller
beskyttet av elektroniske algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -
prosedyrer.»

2. Nr. 5.1.4.5 skal lyde:

«5.1.4.5. Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart
leseminne, EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene må ta i bruk
strategier for ekstra sikring mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en
ekstern datamaskin drevet av produsenten. Metoder som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse mot inngrep,
godkjennes av myndigheten.»

3. Nr. 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4 skal lyde:

«8.1. Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning

Kjøretøyer i gruppe M1, unntatt kjøretøyer med en største tillatt masse på over 2 500 kg, og kjøretøyer i gruppe
N1, klasse I, skal fra 1. januar 2000 for nye typer og fra 1. januar 2001 for alle typer være utstyrt med innebygd
diagnostiseringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

Kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og III, og kjøretøyer i gruppe M1 med en største tillatt masse på over 2 500 kg,
skal fra 1. januar 2001 for nye typer og fra 1. januar 2002 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnosti-
seringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

8.2. Kjøretøyer med motor med kompresjonstenning

Kjøretøyer i gruppe M1, unntatt

– kjøretøyer beregnet på transport av flere enn seks passasjerer medregnet føreren, 

– kjøretøyer med en største tillatt masse på over 2 500 kg,

skal fra 1. januar 2003 for nye typer og fra 1. januar 2004 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnosti-
seringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI.

Dersom nye typer kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som tas i bruk før denne dato, er utstyrt med
innebygd diagnostiseringssystem, får bestemmelsene i nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1, anvendelse.

8.3. Kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som ikke omfattes av nr. 8.2

Kjøretøyer i gruppe M1 som ikke omfattes av nr. 8.2, unntatt kjøretøyer i gruppe M1 med motor med
kompresjonstenning og med en største tillatt masse på over 2 500 kg, og kjøretøyer i gruppe N1, klasse I med
motor med kompresjonstenning, skal fra 1. januar 2005 for nye typer og fra 1. januar 2006 for alle typer være
utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem for utslippskontroll i samsvar med vedlegg XI. 

Kjøretøyer i gruppe N1, klasse II og III med motor med kompresjonstenning og kjøretøyer i gruppe M1 med motor
med kompresjonstenning og med en største tillatt masse på over 2 500 kg, skal fra 1. januar 2006 for nye typer
og fra 1. januar 2007 for alle typer være utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem for utslippskontroll i
samsvar med vedlegg XI.

Dersom kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som tas i bruk før datoene angitt i dette nummer, er
utstyrt med innebygd diagnostiseringssystem, får bestemmelsene i nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1,
anvendelse.
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8.4. Kjøretøyer i andre grupper

Kjøretøyer i andre grupper eller kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som ikke omfattes av nr. 8.1, 8.2 eller 8.3, kan
utstyres med innebygd diagnostiseringssystem. I slike tilfeller får nr. 6.5.3-6.5.3.6 i vedlegg XI tillegg 1,
anvendelse.»

B. I vedlegg VI skal tabellen i tillegg 2, «Døgntemperaturprofil for kalibrering av prøvingslokalet og døgnutslippsprøvingen»,
lyde:

«Døgntemperaturprofil for kalibrering av prøvingslokalet og døgnutslippsprøvingen

Tid (timer)
Temperatur (°C)

Kalibrering Prøving

13 0/24 20
14 1 20,2
15 2 20,5
16 3 21,2
17 4 23,1
18 5 25,1
19 6 27,2
20 7 29,8
21 8 31,8
22 9 33,3
23 10 34,4

24/0 11 35
1 12 34,7
2 13 33,8
3 14 32
4 15 30
5 16 28,4
6 17 26,9
7 18 25,2
8 19 24
9 20 23
10 21 22
11 22 20,8
12 23 20,2»

C. I vedlegg X gjøres følgende endringer:

1. Tabellen i nr. 1.8 skal lyde:

«Type I
CO THC (3) NOx THC + NOx (2) Partikler (2)

(g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Målt

Med forringelses-
faktor

»

2. Tidligere nr. 1.8.1-1.8.5 blir nr. 1.8.2-1.8.6.

3. Tidligere fotnote 4 i nr. 1.8.3.1-1.8.3.4 blir fotnote 3. Tidligere fotnote 5 i nr. 1.8.3.5-1.8.3.8 blir fotnote 2.

Fotnote 4 og 5 utgår.
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D. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

1. Dette punktet gjelder bare den engelske teksten.

2. Dette punktet gjelder bare den portugisiske teksten.

3. Nytt nr. 2.20 skal lyde:

«2.20 «mangel», med hensyn til et innebygd diagnostiseringssystem, at inntil to separate innretninger eller systemer
som overvåkes, har midlertidige eller varige driftsegenskaper som svekker en ellers effektiv overvåking ved
hjelp av innebygd diagnostisering av disse innretningene eller systemene, eller ikke oppfyller alle de andre
detaljkravene til det innebygde diagnostiseringssystemet. Kjøretøyer kan typegodkjennes, registreres og selges
med slike mangler i samsvar med kravene i nr. 4 i dette vedlegg.»

4. Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Tilgangen til det innebygde diagnostiseringssystemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnostisering,
vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, skal være ubegrenset og standardisert. Alle utslippsrelaterte
feilkoder skal være i samsvar med nr. 6.5.3.4 i tillegg 1 til dette vedlegg.»

5. Nr. 3.2.2.2 skal lyde:

«3.2.2.2.Når en produsent overfor myndigheten kan påvise at varsling av en større prosentdel feiltenninger fremdeles
ikke er mulig, eller at feiltenning ikke kan skilles fra andre påvirkninger (f.eks. ujevn vei, girskifter eller
ettertenning) kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.»

6. Nr. 3.3.2 og tabellen skal lyde:

«3.3.2. Det innebygde diagnostiseringssystemet skal angi feil ved utslippsrelaterte innretninger eller systemer når
feilen medfører at utslippene overstiger grenseverdiene nedenfor:

7. Nr. 3.3.3.1 skal lyde:

«3.3.3.1. redusert katalysatorfunksjon bare med hensyn til utslipp av hydrokarboner. Produsentene kan overvåke
katalysatoren foran alene eller sammen med den eller de etterfølgende katalysatoren(e). Alle katalysatorer
eller katalysatorkombinasjoner som overvåkes, skal anses å fungere feil når utslippene overstiger
grenseverdien for hydrokarboner i tabellen i nr. 3.3.2,»
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Masse av Masse av hydro- Masse av Masse av

karbonmonoksid karboner i alt nitrogenoksider partikler (1) 

Referansemasse

(RM) (CO) (THC) (NOx) (PM)

(kg) L1 L2 L3 L4

(g/km) (g/km) (g/km) (g/km)

Gruppe Klasse Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Diesel

M (2) (4) — alle 3,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18

I RM ≤ 1305 3,20 3,20 0,40 0,40 0,60 1,20 0,18

N1 (3) (4) II 1305 < RM ≤ 1760 5,80 4,00 0,50 0,50 0,70 1,60 0,23

III 1760 < RM 7,30 4,80 0,60 0,60 0,80 1,90 0,28

(1) For motorer med kompresjonstenning.
(2) Unntatt kjøretøyer med største tillatte masse over 2 500 kg.
(3) Også kjøretøyer i gruppe M nevnt i fotnote 2.
(4) Kommisjonsforslaget nevnt i artikkel 3 nr. 1 i dette direktiv skal inneholde grenseverdiene som gjelder innebygde diagnostiseringssystemer for 2005/2006 for

kjøretøyer i gruppe M1 og N1.»



8. Nr. 3.3.3.5 skal lyde:

«3.3.3.5. eventuelle andre utslippsrelaterte innretninger i drivaggregatet som er koplet til en datamaskin, herunder
eventuelle følere som muliggjør overvåking, skal overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, med mindre
de overvåkes på annen måte,»

9. Nr. 3.3.4.5 skal lyde:

«3.3.4.5. eventuelle andre utslippsrelaterte innretninger i drivaggregatet som er koplet til en datamaskin, skal
overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, med mindre de overvåkes på annen måte.»

10. Nr. 3.6.1 skal lyde:

«3.6.1 Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver
tid gjennom serieporten på standardkontakten (2).

(2) Dette kravet får bare anvendelse fra 1. januar 2003 på nye kjøretøytyper som gir elektroniske hastighetsdata til
motorstyringen. Det får anvendelse på alle nye kjøretøytyper som tas i bruk fra 1. januar 2005.»

11. Nr. 3.7.1 skal lyde:

«3.7.1 Dersom feiltenning i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren (som angitt av
produsenten) ikke lenger er til stede, eller dersom motoren brukes etter at hastigheten og belastningen er endret
slik at feiltenningen ikke vil skade katalysatoren, kan feilindikatoren omstilles til den aktiveringsmåte den var
i ved den første kjøresyklusen da feiltenningen ble påvist, og deretter til normal aktiveringsmåte i de påfølgende
kjøresykluser. Dersom feilindikatoren omstilles til den foregående aktiveringsmåten, kan de tilsvarende
feilkodene og lagrede øyeblikksopplysningene bli slettet.»

12. Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Krav ved typegodkjenning av innebygde diagnostiseringssystemer

4.1. En produsent kan søke om at myndigheten typegodkjenner et innebygd diagnostiseringssystem, selv om
systemet har en eller flere mangler, slik at de særlige krav i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet.

4.2. I behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er umulig eller urimelig å oppfylle kravene i dette
vedlegg.

Myndigheten skal blant annet ta hensyn til nærmere opplysninger fra produsenten om teknisk gjennomførlighet,
innførselstid og produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorer og kjøretøykonstruksjoner og
planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det ferdige innebygde diagnostiseringssystemet vil
være med hensyn til å oppfylle kravene i dette direktiv, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for
å oppfylle kravene i dette direktiv.

4.2.1 Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt.

4.2.2. Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder grenseverdiene nevnt i nr. 3.3.2.

4.3. En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3
i dette vedlegg for motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.4.1, 3.3.4.2 og 3.3.4.3 i dette vedlegg
for motorer med kompresjonstenning.

4.4. Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 6.5 i
tillegg 1 til dette vedlegg, unntatt nr. 6.5.3.4.

4.5. Mangelens varighet

4.5.1. En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av kjøretøytypen, med mindre det kan dokumenteres
tilstrekkelig at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en innførselstid på over to år
for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.5.2. En produsent kan søke om at den opprinnelige typegodkjenningsmyndigheten godkjenner en mangel med
tilbakevirkende kraft dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller kan
mangelen bestå i to år etter datoen da typegodkjenningsmyndigheten ble underrettet, med mindre det kan
dokumenteres tilstrekkelig at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en
innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.6. Myndigheten underretter myndighetene i de andre medlemsstatene om sin beslutning om å innvilge en
mangelsøknad i samsvar med kravene i artikkel 4 i direktiv 70/156/EØF.»
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13. I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal tredje ledd lyde:

«Når kjøretøyet prøves med den defekte delen eller innretningen, godkjennes det innebygde diagnostiserings-
systemet dersom feilindikatoren aktiveres. Det innebygde diagnostiseringssystemet godkjennes også dersom
feilindikatoren aktiveres ved lavere verdier enn det innebygde diagnostiseringssystemets grenseverdier.»

b) I nr. 2.1 skal annet strekpunkt lyde:

«– forkondisjonering av kjøretøyet med en simulert feil ved hjelp av forkondisjoneringen nevnt i nr. 6.2.1 eller
6.2.2 i dette vedlegg,»

c) Nr. 6.3.1.5 skal lyde:

«6.3.1.5. Elektrisk frakopling av fordampingsreduksjonsinnretningen for styring av utluftingen (dersom en slik
innretning er montert). Type I-prøvingen trenger ikke gjennomføres for denne typen feil.»

d) I nr. 6.5.1.2 skal annet ledd lyde:

«Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 6.5.3. Faktiske signaler skal tydelig
kunne skilles fra standardverdier eller «halte hjem»-signaler.»

e) Nytt nr. 6.5.1.5 skal lyde:

«6.5.1.5. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal fra 1. januar 2003 for nye kjøretøytyper og fra
1. januar 2005 for alle kjøretøytyper som tas i bruk, være tilgjengelig via serieporten på standard-
datakontakten. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal foreligge i et standardformat.»

f) Nr. 6.5.3.1-6.5.3.6 skal lyde:

«6.5.3.1 Med de angitte begrensninger får en av følgende standarder anvendelse på kommunikasjonen mellom
kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter:

ISO 9141-2 «Road vehicles – Diagnostic Systems – CARB Requirements for the Interchange of Digital
Information».

ISO FDIS 11519-4 «Road vehicles – Low Speed Serial Data Communication – Part 4: Class B Data
Communication Interface (SAE J1850)». Utslippsrelaterte meldinger skal ha syklisk redundanskontroll
og tre bytes overskrift og skal ikke ha skille mellom byte eller kontrollsum.

ISO FDIS 14230 – Part 4 «Road vehicles – Diagnostic Systems – Keyword Protocol 2000».

ISO WD 15765-4 «Road vehicles – Diagnostic Systems – Diagnostics on CAN – Part 4: Requirements
for emissionrelated systems».

6.5.3.2. Prøvingsutstyr og diagnostiseringsverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med det innebygde
diagnostiseringssystemet, skal minst oppfylle funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO DIS 15031-4
av juni 1998 (SAE J1978 av februar 1998).

6.5.3.3. Grunnleggende diagnostiseringsdata (som angitt i nr. 6.5.1) og opplysninger om toveiskontroll skal
foreligge i det format og de enheter som er beskrevet i standarden ISO DIS 15031-5 av oktober 1998
(SAE J1979 av september 1997), og skal være tilgjengelige ved hjelp av et diagnostiseringsverktøy som
oppfyller kravene i standarden ISO DIS 15031-4 av juni 1998 (SAE J1978 av februar 1998).

6.5.3.4. Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som
samsvarer med kodene oppført i nr. 6.3 i standarden ISO DIS 15031-6 av oktober 1998 (SAE J2012 av
juli 1996) om «Powertrain system diagnostic trouble codes» (P0-feilkoder). Dersom slik angivelse ikke
er mulig, kan produsenten bruke feilkodene i nr. 5.3 og 5.6 i ISO DIS 15031-6 av oktober 1998 (SAE
J2012 av juli 1996) (P1-feilkoder). Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard
diagnostiseringsutstyr som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.5.3.2.

Merknaden i nr. 6.3 i ISO DIS 15031-6 (SAE J2012 av juli 1996) som står umiddelbart før listen over
feilkoder i samme nummer, får ikke anvendelse.
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6.5.3.5. Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle
kravene i standarden ISO DIS 15031-3 av desember 1998 (SAE J1962 av februar 1998). Ved
monteringen skal det brukes en plassering som kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett
tilgjengelig for servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk.

6.5.3.6. Produsenten skal også når det er hensiktsmessig, mot betaling stille til rådighet de tekniske opplysninger
som er nødvendige for å reparere eller vedlikeholde motorvogner, med mindre disse opplysningene er
omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør vesentlig, hemmelig kunnskap som foreligger i hensikts-
messig form; i slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysninger ikke tilbakeholdes utilbørlig.

Alle som er involvert i yrkesmessig vedlikehold eller reparasjon, veitjeneste, kontroll eller prøving av
kjøretøyer, eller som produserer eller selger reservedeler eller ettermonteringsdeler, diagnostiserings-
verktøy og prøvingsutstyr, har krav på tilgang til slike opplysninger.»
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om type-
godkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1),
særlig artikkel 11,

under henvisning til rådsdirektiv 76/763/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om passasjer-
seter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(2), særlig
artikkel 4, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med dette direktiv er å forbedre den nåværende
utformingen av passasjerseter. For å imøtekomme
merknadene fra visse medlemsstater bør det på et senere
tidspunkt innføres utfyllende bestemmelser om passasjer-
seter med sikte på å øke sikkerheten for passasjeren.

2) For å øke sikkerheten bør det unngås at føreren blir hindret.

3) Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt
ved direktiv 74/150/EØF, har ikke avgitt uttalelse innen
fristen fastsatt av lederen –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 76/763/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2001 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet
nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv
74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for en
type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom traktorene oppfyller kravene i direktiv 76/763/EØF,
som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF
for en type traktor, 

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor,

dersom den ikke oppfyller kravene i direktiv 76/763/EØF, som
endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

Innen 1. oktober 2002, og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
13 nr. 3 i direktiv 74/150/EØF, skal Kommisjonen endre direktiv
76/763/EØF på nytt for å innføre utfyllende bestemmelser om
passasjerseter med sikte på å øke sikkerheten for passasjeren.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
1. januar 2001. 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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. november 1999.

For Rådet

S. HASSI

Formann
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RÅDSDIREKTIV 1999/86/EF

av 11. november 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 76/763/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

2001/EØS/31/07

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 297 av 18.11.1999, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 7.

(1) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og rådsdirektiv 97/54/EF (EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 135. Direktivet sist endret ved direktiv
97/54/EF (EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24).



VEDLEGG

I del II i vedlegget til direktiv 76/763/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2 og 3 skal lyde:

«2. Hvert sete skal være utstyrt med en ryggstøtte som er minst 200 mm høy, samt sidestøtter. Dette
målet skal ikke gjelde når førerhuset eller veltevernet fungerer som ryggstøtte. Seteputen skal være
polstret eller fjærende.

3. Det skal være en egnet støtte for passasjerens føtter samt egnede håndtak som letter passasjerens
adgang til setet, og som passasjeren kan holde seg fast i under kjøringen.»

2. Nr. 4 annet ledd første punktum skal lyde:

«Den øverste delen av den frie høyden som er til rådighet for passasjeren, skal bakfra og fra siden
kunne begrenses bare av en radius på høyst 300 mm (se tegning i vedlegg).»

3. Nr. 6 oppheves.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 206 av 5.8.1999, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 8.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27.
(2) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 1.
(3) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
(4) EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet
på konsum(1), endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
94/34/EF(2), særlig artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni
1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(3) angir de
stoffene som kan brukes som fargestoffer i næringsmidler. 

2) Ved Kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 om
spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i
næringsmidler(4) fastsettes det renhetskriterier for farge-
stoffene nevnt i direktiv 94/36/EF.

3) I lys av den tekniske utviklingen er det nødvendig å endre
renhetskriteriene fastsatt i direktiv 95/45/EF for karotener
(E 160a (i)). Nevnte direktiv må derfor tilpasses.

4) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene
for fargestoffene, som er fastsatt i Codex Alimentarius og
av den felles FAO/WHO-ekspertgruppe for tilsetnings-
stoffer i næringsmidler (Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives – JECFA).

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for næringsmidler –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/45/EF gjøres følgende endringer:

I del B i vedlegget erstattes avsnittet «E 160a (i) karotener»
med teksten i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest 1. juli 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.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1999.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/75/EF

av 22. juli 1999

om endring av direktiv 95/45/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i
næringsmidler(*)

2001/EØS/31/08
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VEDLEGG

«E 160a (i) karotener

1. PLANTEKAROTENER

Synonymer CI Food Orange 5

Definisjon Karotener framstilles ved løsningsmiddelekstraksjon av naturlig
forekommende sorter av spiselige planter, gulrøtter, vegetabilske oljer,
gress, luserne og nesle.

Det fargende stoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav �-karoten er den
viktigste. Det kan forekomme �- og �-karoten og andre pigmenter. Stoffet
kan i tillegg til fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som
forekommer naturlig i utgangsmaterialet.

Til ekstraksjon kan bare følgende løsningsmidler benyttes: aceton, metyletyl-
keton, metanol, etanol, 2-propanol, heksan, diklormetan og karbondioksid.

Klasse Karotenoid

Indeksnummer 751 30

EINECS-nummer 230-636-6

Kjemisk formel �-karoten: C40H56

Molekylmasse �-karoten: 536,88

Innhold Inneholder minst 5 % karotener (beregnet som �-karoten). For produkter
framstilt ved ekstraksjon av vegetabilske oljer: minst 0,2 % i matfettstoffer.

1 %E 
1 cm

2 500 ved ca. 440-457 nm i sykloheksan

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 440-457 og 470-486 nm i sykloheksan

Renhetsgrad

Løsningsmiddelrester Aceton
Metyletylketon
Metanol
2-propanol
Heksan
Etanol

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 10 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb) Ikke over 40 mg/kg

Ikke over 50 mg/kg til sammen eller hver
for seg}



2. ALGEKAROTENER

Definisjon Karotener kan også framstilles av algen Dunaliella salina, som dyrkes i de
store saltsjøene i Whyalla i Sør-Australia. �-karoten ekstraheres med en
eterisk olje. Preparatet er en 20-30 % løsning i soyaolje som inneholder
naturlige tokoferoler (inntil 0,3 %). Trans-/cis-isomerforholdet ligger i
området 50/50-71/29. 

Det fargende stoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav �-karoten er den
viktigste. Det kan forekomme �-karoten, lutein, zeaxantin og �-cryp-
toxantin. Stoffet kan i tillegg til fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer
og voks som forekommer naturlig i utgangsmaterialet.

Klasse Karotenoid

Indeksnummer 751 30

Innhold Inneholder minst 20 % karotener (beregnet som �-karoten). 

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 448-457 og 474-486 nm i sykloheksan

Renhetsgrad

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 10 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Tungmetaller (som Pb) Ikke over 40 mg/kg»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 100 A,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

I artikkel 4 i rådsdirektiv 89/398/EØF(4) er det fastsett at
særlege føresegner som skal nyttast på dei gruppene nærings-
middel som er oppførde i vedlegg I til det førnemnde direk-
tivet, skal vedtakast ved særdirektiv utferda av Kommisjonen.

Det kom 20. desember i stand ein modus vivendi mellom
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om gjennom-
føringstiltaka for rettsakter som er vedtekne etter den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i traktaten(5).

Særdirektiva speglar av kunnskapen på det tidspunktet då dei
vart vedtekne, og eventuelle endringar med sikte på å tillate
nyvinningar som byggjer på vitskaplege og tekniske framsteg,
må etter samråd med Vitskapsutvalet for næringsmiddel, som
vart oppnemnt ved kommisjonsavgjerd 95/273/EF(6),
godkjennast etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel
13 i direktiv 89/398/EØF.

Det må fastsetjast ein framgangsmåte som gjer det mogleg
mellombels å marknadsføre næringsmiddel som vert utvikla
som resultat av teknologiske nyvinningar, slik at det vert
mogleg å dra nytte av forskingsresultata til industrien inntil det
aktuelle særdirektivet vert endra.

For å verne helsa til forbrukarane kan det gjevast løyve til
marknadsføring berre etter samråd med Vitskapsutvalet for
næringsmiddel.

Løyve kan gjevast berre dersom produktet ikkje utgjer ein fare
for menneskehelsa –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. For å gi mulighet for rask markedsføring av
næringsmidler som er beregnet på spesielle ernærings-
messige behov, og som er resultat av vitenskaplige og
teknologiske framskritt, kan Kommisjonen, etter å ha
rådspurt Vitenskapskomiteen for næringsmidler og etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 13, tillate markeds-
føring i et tidsrom på to år av næringsmidler som ikke
oppfyller de regler for sammensetning som er fastsatt ved
særdirektivene omhandlet i vedlegg I.

Om nødvendig kan Kommisjonen i beslutningen om
tillatelse tilføye regler om merking i forbindelse med
endringen i sammensetning.»

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan 30. september 1997 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/84/EF

av 19. desember 1996

om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov(*)

2001/EØS/31/09

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 48 av 19.2.1997, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 9.

(1) TEF nr. C 389 av 31.12.1994, s. 21, og TEF nr. C 41 av 13.2.1996, s. 13.
(2) TEF nr. C 256 av 2.10.1995, s. 1.
(3) Fråsegn gjeven 11. oktober 1995 (TEF nr. C 287 av 30.10.1995, s. 108),

felles haldning frå Rådet av 18. juni 1996 (TEF nr. C 315 av 24.10.1996, 
s. 1) og europaparlamentsavgjerd av 23. oktober 1996 (TEF nr. C 347 av
18.11.1996). Rådsavgjerd av 9. desember 1996.

(4) TEF nr. L 186 av 30.6.1989, s. 27.
(5) TEF nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1.
(6) TEF nr. L 167 av 18.7.1995, s. 22.



Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. desember 1996.

For Europaparlamentet For Rådet

K. HÄNSCH S. BARRETT

President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv  89/398/EØF av 3. mai 1989
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om nærings-
midler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov(1), særlig
artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

I betraktning av arten av morsmelkerstatninger og tilskudds-
blandinger til spedbarn og småbarn må reglene for merking av
næringsinnhold presiseres for å unngå problemer som kan
oppstå ved anvendelsen av andre relevante fellesskaps-
bestemmelser.

Nye vitenskapelige data rettferdiggjør visse endringer i den
obligatoriske grunnsammensetningen av morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn som er oppgitt
i vedlegg I og II til kommisjonsdirektiv 91/321/EØF(2), sist
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Nukleotider, som er naturlige bestanddeler i morsmelk, er i
mange år blitt brukt innenfor Fellesskapet og i tredjestater som
supplement til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn, uten negative virkninger. Det er derfor
ingen grunn til å forby bruk av dem i framstillingen av disse
produktene.

Teknologiske framskritt har ført til produksjon av morsmelk-
erstatninger basert på delvis hydrolyserte proteiner, som på
grunn av sitt lave innhold av immunreaktive proteiner kan
være nyttige. En påstand om disse særlige egenskapene bør
derfor tillates. Disse produktene er forskjellige fra semi-
elementære diettprodukter basert på sterkt hydrolyserte
proteiner, som brukes i dietter i forbindelse med visse
diagnostiserte patologiske tilstander som ikke omfattes av
dette direktiv.

Direktiv 91/321/EØF bør derfor endres.

Vitenskapskomiteen for næringsmidler er, i samsvar med
artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF, rådspurt om bestemmelser
som kan ha innvirkning på folkehelsen.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for næringsmidler –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/321/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal ikke
inneholde noe stoff i en slik mengde at det kan utgjøre en
fare for spedbarns eller småbarns helse. De nødvendige
maksimumsverdier skal fastsettes umiddelbart.

Det skal om nødvendig også fastsettes mikrobiologiske
kriterier.»

2) I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 bokstav d) og e) skal lyde:

«d) for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger,
energiinnholdet uttrykt i kJ og kcal samt innholdet
av proteiner, karbohydrater og fettstoffer, uttrykt
numerisk per 100 ml bruksklart produkt,

e) for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger,
gjennomsnittsmengden av hvert mineralstoff og
hvert vitamin som er oppført i henholdsvis vedlegg
I og II, og eventuelt innholdet av kolin, inositol,
karnitin og taurin, uttrykt numerisk per 100 ml
bruksklart produkt,»

b) Nytt nr. 2a skal lyde:

«2a. Merkingen kan omfatte

a) gjennomsnittsmengden av næringsstoffene nevnt i
vedlegg III, dersom angivelsen ikke er omfattet av
bestemmelsene i nr. 2 bokstav e), uttrykt numerisk
per 100 ml bruksklart produkt,

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF

av 16. februar 1996

om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn(*)

2001/EØS/31/10

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 49 av 28.2.1996, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 10.

(1) EFT nr. L 186 av 30.6.1989, s. 27.
(2) EFT nr. L 175 av 4.7.1991, s. 35.
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b) for tilskuddsblandinger: utover numeriske
opplysninger, opplysninger om vitaminene og
mineralene nevnt i vedlegg VIII, uttrykt i prosent
av de gitte referanseverdier per 100 ml bruksklart
produkt, dersom de tilstedeværende mengder
utgjør minst 15 % av referanseverdiene.»

3) Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til dette
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 31. mars
1997. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse lover og forskrifter skal anvendes slik at

– handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv,
tillates senest 1. april 1997,

– handel med produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, forbys fra 31. mars 1999.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 1996.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 91/321/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 (innledningen), 2.1 og 2.2 skal lyde:

«2. Proteiner

(Proteininnhold = nitrogeninnhold x 6,38) for kumelkproteiner.

(Proteininnhold = nitrogeninnhold x 6,25) for soyaproteinisolater og delvis hydrolyserte proteiner.

Med «kjemisk indeks» menes det laveste av forholdene mellom mengden av hver essensiell aminosyre
i prøveproteinet og mengden av hver tilsvarende aminosyre i referanseproteinet.

2.1. Produkter framstilt av kumelkproteiner

Minst: Høyst:

0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)

Ved likt energiinnhold skal produktet inneholde en minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensiell
og semiessensiell aminosyre som referanseproteinet (morsmelk som definert i vedlegg V); ved
utregningen kan imidlertid innholdet av metionin og cystin legges sammen.

2.2. Produkter framstilt av delvis hydrolyserte proteiner

Minst: Høyst:

0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)

Ved likt energiinnhold skal produktet inneholde en minst like stor tilgjengelig mengde av hver essensiell
og semiessensiell aminosyre som referanseproteinet (morsmelk som definert i vedlegg V); ved
utregningen kan imidlertid innholdet av metionin og cystin legges sammen.

Proteinenergiraten (PER) og netto proteinutnytting (NPU) skal minst tilsvare verdiene for kasein.

Taurininnholdet skal være minst 10 �mol/100 kJ (42 �mol/100 kcal), og L-karnitininnholdet skal være
minst 1,8 �mol/100 kJ (7,5 �mol/100 kcal).»

b) Minsteinnholdet av fettstoffer i nr. 3 endres som følger:

«Minst:
1,05 g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)»

c) I nr. 3.1 oppheves tredje strekpunkt.

d) I nr. 3 skal nye nr. 3.5-3.8 lyde:

«3.5. Innholdet av alfa-linolensyre skal være minst 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Forholdet mellom linolsyre og alfa-linolensyre skal være minst 5 og høyst 15.

3.6. Innholdet av trans-fettsyrer skal ikke overstige 4 % av det samlede fettinnholdet.

3.7. Innholdet av erukasyre skal ikke overstige 1 % av det samlede fettinnholdet.

3.8. Flerumettede fettsyrer med lange kjeder (20 og 22 karbonatomer) kan tilsettes. I så fall skal innholdet
av dem ikke overstige

1 % av det samlede fettinnholdet for n-3-fettsyrer, og

2 % av det samlede fettinnholdet for n-6-fettsyrer (1 % av det samlede fettinnholdet for arakidonsyre).

Innholdet av eikosapentaensyre (20:5 n-3) skal ikke overstige innholdet av dokosaheksaensyre (22:6 n-3).»
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e) I nr. 5.1 tilføyes følgende:

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minst Høyst Minst Høyst

«Selen (2) (�g) — 0,7 — 3

(2) Grenseverdi for produkter tilsatt selen.»

f) I nr. 6 skal angivelsen for nikotinamid lyde:

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minst Høyst Minst Høyst

«Niacin (mg-NE) 0,2 — 0,8 —»

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 første ledd etter tallverdiene tilføyes «eller morsmelk» etter ordet «kaseiner», og sist i nr. 2 skal nytt
ledd lyde:

«Ved likt energiinnhold skal disse produktene inneholde en minst like stor tilgjengelig mengde av metionin
som morsmelken definert i vedlegg V.»

b) I nr. 3.1 oppheves tredje strekpunkt.

c) I nr. 3 skal nye nr. 3.5 og 3.6 lyde:

«3.5. Innholdet av trans-fettsyrer skal ikke overstige 4 % av det samlede fettinnholdet.

3.6. Innholdet av erukasyre skal ikke overstige 1 % av det samlede fettinnholdet.»

3) I vedlegg I og II skal nytt nr. 7 lyde:

«7. Følgende nukleotider kan tilsettes:

Høyst (1)

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)

cytidin-5'-monofosfat 0,60 2,50
uridin-5'-monofosfat 0,42 1,75
adenosin-5'-monofosfat 0,36 1,50
guanosin-5'-monofosfat 0,12 0,50
inosin-5'-monofosfat 0,24 1,00

(1) Den samlede konsentrasjon av nukleotider skal ikke overstige 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).»

4) I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 tilføyes følgende:

Mineral Tilsatte salter

«Selen Natriumselenat
Natriumselenitt»

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 31/56 14.6.2001
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b) I nr. 3 tilføyes følgende:

«cytidin-5'-monofosfat og dets natriumsalt
uridin-5'-monofosfat og dets natriumsalt
adenosin-5'-monofosfat og dets natriumsalt
guanosin-5'-monofosfat og dets natriumsalt
inosin-5'-monofosfat og dets natriumsalt»

5) I vedlegg IV tilføyes følgende:

Påstand Vilkår for påstanden

6) Nytt vedlegg VIII skal lyde:

«VEDLEGG VIII

REFERANSEVERDIER FOR DEKLARASJON AV NÆRINGSINNHOLD I NÆRINGSMIDLER
BEREGNET PÅ SPEDBARN OG SMÅBARN

Næringsstoff Referanseverdi for merking

Vitamin A (�g) 400
Vitamin D (�g) 10
Vitamin C (mg) 25
Tiamin (mg) 0,5
Riboflavin (mg) 0,8
Niacinekvivalenter (mg) 9
Vitamin B6 (mg) 0,7
Folacin (�g) 100
Vitamin B12 (�g) 0,7
Kalsium (mg) 400
Jern (mg) 6
Sink (mg) 4
Jod (�g) 70
Selen (�g) 10
Kobber (mg) 0,4»
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«7. Redusert risiko for allergi mot melkeproteiner.
Denne påstanden kan omfatte termer som viser til
redusert innhold av allergener eller antigener.

a) Morsmelkerstatningene skal oppfylle bestemmel-
sene i nr. 2.2 i vedlegg I, og mengden av immun-
reaktive proteiner målt ved allment anerkjente
metoder skal være mindre enn 1 % av nitrogen-
holdige stoffer i morsmelkerstatningene.

b) Merkingen skal angi at produktet ikke må inntas
av spedbarn som er allergiske mot intakte pro-
teiner som produktet er framstilt av, med mindre
allment anerkjente kliniske undersøkelser doku-
menterer toleranse for produktet hos mer enn 90 %
av spedbarn (konfidensintervall 95 %) som er
overfølsomme overfor proteinene som hydroly-
satet er framstilt av.

c) Morsmelkerstatningene skal når de inntas oralt,
ikke forårsake sensibilitetsreaksjoner hos dyr mot
de intakte proteiner som morsmelkerstatningene er
framstilt av.

d) Det skal foreligge objektive og vitenskapelig veri-
fiserte data som beviser de påståtte egenskaper.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på
grunnlag av fellesteksten godkjent av Forlikskomiteen 
18. mars 1999, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF(4) skal de
særbestemmelser som får anvendelse på grupper av
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige
behov som er angitt i vedlegg I, vedtas ved særdirektiver.

2) Hittil er det vedtatt særdirektiver om morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn(5), om
bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for
spedbarn og småbarn(6) og om næringsmidler beregnet på
bruk i kalorifattige dietter med henblikk på vekttap(7). Av
hensyn til folkehelsen bør det vedtas særbestemmelser i
samsvar med artikkel 4 i direktiv 89/398/EØF om

dietetiske næringsmidler til spesielle medisinske formål og
næringsmidler til bruk ved sterkt krevende muskelaktivitet,
særlig for idrettsfolk, som nevnt i vedlegg I til nevnte
direktiv.

3) Når det gjelder gruppene av natriumfattige næringsmidler,
herunder natriumfattige eller natriumfrie dietetiske salter,
kan slike produkter markedsføres på en hensiktsmessig
måte og gjennomgå effektiv offentlig kontroll ved å
anvende de generelle bestemmelser i direktiv 89/398/EØF,
forutsatt at vilkårene for bruk av visse uttrykk som
benyttes for å angi produktenes særlige ernæringsmessige
egenskaper, er fastsatt.

4) En sletting av disse gruppene fra vedlegg I til direktiv
89/398/EØF vil være i tråd med anstrengelsene for å unngå
unødvendig detaljert lovgivning.

5) Det er ikke klart om det er tilstrekkelig grunnlag for å vedta
særbestemmelser om gruppen som er nevnt i punkt 9 i
vedlegg I til direktiv 89/398/EØF, det vil si gruppen av
næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i
karbohydratstoffskiftet (diabetes).

6) Det bør derfor innhentes uttalelse fra blant annet
Vitenskapskomiteen for næringsmidler før spørsmålet
avgjøres endelig.

7) Det er fortsatt mulig å harmonisere regler på fellesskaps-
plan for andre grupper av næringsmidler beregnet på
spesielle ernæringsmessige behov, av hensyn til forbruker-
vernet og den frie omsetningen av slike næringsmidler –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 89/398/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende artikler innsettes:

«Artikkel 4a

Nærmere regler for bruken av uttrykk som

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/41/EF

av 7. juni 1999

om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov(*)

2001/EØS/31/11

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 172 av 8.7.1999, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 10.

(1) EFT C 108 av 16.4.1994, s. 17 og EFT C 35 av 8.2.1996, s. 17.
(2) EFT C 388 av 31.12.1994, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. oktober 1995 (EFT C 287 av 30.10.1995,

s. 104), Rådets felles holdning av 22. juli 1997 (EFT C 297 av 29.9.1997,
s. 1) og europaparlamentsvedtak av 18. desember 1997 (EFT C 14 av
19.1.1998, s. 123). Europaparlamentsvedtak av 5. mai 1999 og råds-
beslutning av 11. mai 1999.

(4) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 96/84/EF
(EFT L 48 av 19.2.1997, s. 20).

(5) Kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai 1991 om morsmelk-
erstatninger og tilskuddsblandinger for spedbarn og småbarn (EFT L 175 av
4.7.1991, s. 35). Direktivet endret ved direktiv 96/4/EF (EFT L 49 av
28.2.1996, s. 12).

(6) Kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede korn-
baserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av
28.2.1996, s. 17).

(7) Kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmidler
beregnet på bruk i kalorifattige dietter med henblikk på vekttap (EFT L 55
av 6.3.1996, s. 22).
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– redusert natrium- eller saltinnhold eller natrium- eller
saltfri (natriumklorid, bordsalt),

– glutenfri,

til å beskrive produktene nevnt i artikkel 1, skal vedtas
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.

Artikkel 4b

Før 8. juli 2002 skal Kommisjonen etter å ha rådspurt
Vitenskapskomiteen for næringsmidler, framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om det er ønskelig å
innføre særbestemmelser for næringsmidler til personer som
lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes).

På grunnlag av denne rapportens konklusjoner skal
Kommisjonen enten utarbeide de nevnte særbestemmel-
sene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13, eller
framlegge relevante forslag til endringer av dette direktiv
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 95.»

2. Artikkel 9 nr. 5 skal lyde:

«5. Før 8. juli 2002 og deretter hvert tredje år skal
Kommisjonen oversende Europaparlamentet og Rådet en
rapport om gjennomføringen av denne artikkel.»

3. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

– Grupper av næringsmidler beregnet på spesielle
ernæringsmessige behov som det ved særdirektiver
skal fastsettes særbestemmelser for:(1)

1. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for
spedbarn og småbarn

2. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og
barnemat for spedbarn og småbarn

3. Næringsmidler beregnet på bruk i kalorifattige
dietter med henblikk på vekttap

4. Dietetiske næringsmidler til spesielle medisinske
formål

5. Næringsmidler til bruk ved sterkt krevende
muskelaktivitet, særlig for idrettsfolk

– Grupper av næringsmidler beregnet på spesielle
ernæringsmessige behov som det  ved særdirektiv skal
fastsettes særbestemmelser for(1), avhengig av
resultatet av framgangsmåten beskrevet i artikkel 4b:

6. Næringsmidler til personer som lider av
forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes).

(1) Produkter som er i handelen når dette direktiv vedtas,
skal ikke berøres av direktivet.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 8. juli 1999.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal anvendes slik at:

– handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv,
tillates fra 8. juli 2000,

– handel med produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, forbys med virkning fra 8. januar 2001.

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

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, 7. juni 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES E. BULMAHN

President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om nærings-
midler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov(1), endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF(2), særlig
artikkel 4 nr. 1,

etter å ha rådspurt Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge artikkel 6 i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF(3),
sist endret ved direktiv 96/4/EF(4), skal morsmelk-
erstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og
småbarn ikke inneholde noen stoffer i en slik mengde at
det kan utgjøre en fare for spedbarns og småbarns helse,
og at maksimumsverdier for hvert enkelt stoff skal
fastsettes snarest.

2) Forskjellige bestemmelser om maksimumsverdiene for
rester av plantevernmidler i slike produkter skaper
handelshindringer mellom visse medlemsstater.

3) Maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler
fastsatt i rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 1976
om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(5), sist
endret ved direktiv 97/41/EF(6), 86/362/EØF av 24. juli
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på og i korn(7), sist endret ved kommi-
sjonsdirektiv 98/82/EF(8), direktiv 86/363/EØF av 24.
juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester

av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(9), sist endret ved direktiv 98/82/EF, og
direktiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fast-
settelse av maksimumsverdier for rester av plantevern-
midler på eller i visse produkter av vegetabilsk opp-
rinnelse, herunder frukt og grønnsaker(10), sist endret ved
direktiv 98/82/EF, berører ikke de særlige bestemmelser
som gjelder morsmelkerstatninger og tilskudds-
blandinger til spedbarn og småbarn.

4) Ut fra hensynet til Fellesskapets internasjonale
forpliktelser og prinsippet om forebygging kan Felles-
skapet i tilfeller der det vitenskapelige bevismateriale er
utilstrekkelig, treffe midlertidige tiltak på grunnlag av
foreliggende relevante opplysninger i påvente av en ny
risikovurdering og en gjennomgang av tiltakene innen en
rimelig frist.

5) To uttalelser fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler
avgitt 19. september 1997 og 4. juni 1998 viser at det for
tiden hersker tvil om de fastsatte grenseverdier for
akseptabelt daglig inntak (ADI) er tilfredsstillende med
hensyn til å verne spedbarns og småbarns helse. Tvilen
som er framsatt, dreier seg ikke bare om plantevern-
midler og rester av plantevernmidler, men også om andre
farlige kjemiske stoffer, og derfor vil Kommisjonen
undersøke om det så hurtig som mulig kan fastsettes
maksimumsverdier for innholdet av tungmetaller i
næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn.

6) Det bør derfor fastsettes en meget lav felles maksimums-
verdi for alle plantevernmidler i næringsmidler beregnet
på spesielle ernæringsmessige behov hos spedbarn og
småbarn.

7) Denne meget lave felles maksimumsverdi bør fastsettes
til 0,01 mg/kg, som i praksis er den laveste verdi som kan
påvises.

8) Det bør fastsettes strenge begrensninger for rester av
plantevernmidler. Fordi morsmelkerstatninger og
tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn gjennomgår
en omfattende bearbeiding under framstillingen, er det

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/50/EF

av 25. mai 1999

om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn(*)

2001/EØS/31/12

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 139 av 2.6.1999, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 10.

(1) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27.
(2) EFT L 48 av 19.2.1997, s. 20.
(3) EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35.
(4) EFT L 49 av 28.2.1996, s. 12.
(5) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(6) EFT L 184 av 12.7.1997, s. 33.
(7) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(8) EFT L 290 av 29.10.1998, s. 25.

(9) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(10) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
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med en omhyggelig utvelging av råvarene mulig å
framstille produkter med et meget lavt innhold av rester
av plantevernmidler.

9) For et lite antall plantevernmidler kan imidlertid selv
slike små konsentrasjoner i verste fall føre til at
maksimumsverdien for ADI overstiges. Derfor må mors-
melkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og
småbarn være fri for disse bestemte plantevernmidlene
og framstilles uten bruk av dem.

10) Dette direktiv avspeiler den nåværende kunnskap om
disse stoffene. Alle endringer basert på vitenskapelige
eller tekniske framskritt vil bli gjort etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 13 i direktiv 89/398/EØF.

11) Direktiv 91/321/EØF bør endres tilsvarende.

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/321/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 2 skal ny bokstav e) lyde:

«e) «rester av plantevernmidler» rester i morsmelk-
erstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og
småbarn av et plantevernmiddel som definert i
artikkel 2 nr. 1 i rådsdirektiv 91/414/EØF(*),
herunder også dets metabolitter og nedbrytnings-
eller reaksjonsprodukter.

(*) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.»

2. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

1. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn skal ikke inneholde noen stoffer i en
slik mengde at det kan utgjøre en fare for spedbarns og
småbarns helse. De nødvendige maksimumsverdier skal
fastsettes omgående.

2. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til
spedbarn og småbarn skal ikke inneholde rester av
plantevernmidler i mengder som overstiger 0,01 mg/kg av

produktet i den form som det tilbys klart til konsum, eller
rekonstituert etter produsentens anvisninger.

Analysemetodene for bestemmelse av rester av plantevern-
midler skal være alminnelig aksepterte standardmetoder.

3. Plantevernmidlene oppført i vedlegg IX skal ikke
brukes i landbruksprodukter beregnet på produksjon av
morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn
og småbarn.

4. Mikrobiologiske kriterier skal fastsettes i nødvendig
omfang.»

3. Vedlegg IX skal lyde:

«VEDLEGG IX

Plantevernmidler som ikke skal brukes i landbruks-
produkter beregnet på produksjon av morsmelkerstatninger
og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn:

Stoffets kjemiske betegnelse

...»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 30. juni
2000. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse lover og forskrifter skal anvendes slik at:

a) handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv,
tillates fra 30. juni 2000,

b) handel med produkter som ikke er i samsvar med dette
direktiv, forbys med virkning fra 1. juli 2002.

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

Artikkel 3

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



Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(4) fastsettes det at
Kommisjonen før 30. juni 1995 skal framlegge forslag
om prinsipper og særlige kontrolltiltak for økologisk
husdyrproduksjon, produksjon av ubearbeidede
animalske produkter og produkter beregnet på konsum
som inneholder ingredienser av animalsk opprinnelse.

2) Etterspørselen etter økologisk framstilte landbruks-
produkter er stigende, og forbrukerne viser stadig større
interesse for slike produkter.

3) Husdyrhold vil gjøre det mulig å utvide produktutvalget,
og driftsenheter i landbruket som driver økologisk land-
bruk, vil dermed kunne utvikle tilleggsaktiviteter som
kan utgjøre en vesentlig del av inntektene deres.

4) I denne forordning harmoniseres reglene for produksjon,
merking og kontroll av de mest aktuelle husdyrartene.
For de artene, bortsett fra akvatiske arter, som det ikke er
utarbeidet produksjonsregler for i denne forordning, er
det av hensyn til forbrukervernet hensiktsmessig i det
minste å harmonisere kravene til merking samt kontroll-
systemet. For akvatiske arter bør det utarbeides slike
regler så snart som mulig.

5) I økologisk landbruk er husdyrhold en viktig del av
driften ettersom husdyrholdet skaffer nødvendig organisk
materiale og næringsstoffer til dyrkede arealer og dermed
også bidrar til å forbedre jorden og utvikle et bærekraftig
landbruk.

6) For å unngå miljøforurensning, særlig av naturressurser
som jord og vann, skal det i økologisk husdyrhold
prinsipielt sikres en nær forbindelse mellom husdyr-
holdet og landbruksarealene, det bør være hensiktsmessig
flerårig vekstskifte, og husdyrene bør fôres med
økologiske vegetabilske produkter som er dyrket på selve
driftsenheten.

7) For å hindre at vannet forurenses av nitrogenforbindelser,
skal enheter som driver økologisk landbruk, ha passende
oppbevaringskapasitet og planer for spredning av fast og
flytende husdyrgjødsel.

8) Husdyrhold basert på gress, som følger reglene for
økologisk landbruk, er en aktivitet som egner seg spesielt
godt til å bevare og utnytte områder som ligger brakk.

9) Det bør oppmuntres til et bredt biologisk mangfold, og
ved valg av rase skal det tas hensyn til rasens evne til å
tilpasse seg lokale forhold.

10) Genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet
av disse, er ikke forenlige med økologiske produksjons-
metoder. For at forbrukerne fortsatt skal ha tillit til
økologiske produksjonsmetoder, skal ikke genmodifi-
serte organismer, deler av slike organismer eller
produkter avledet av slike organismer, brukes i produkter
som er merket med henvisning til økologisk
produksjonsmetode.

11) Forbrukerne skal ha garantier for at produktene er
produsert i samsvar med denne forordning. I den grad det
er teknisk mulig, skal disse bygge på sporbarhet av
animalske produkter.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1804/1999

av 19. juli 1999

om utfylling av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler til å omfatte

husdyrhold(*)

2001/EØS/31/13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 222 av 24.8.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 11.

(1) EFT C 293 av 5.10.1996, s. 23.
(2) EFT C 133 av 28.4.1997, s. 29.
(3) EFT C 167 av 2.6.1997, s. 55.
(4) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 330/1999 (EFT L 40 av 13.2.1999, s. 23).
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12) Husdyr skal fôres med gress og fôr framstilt i samsvar
med reglene for økologisk landbruk.

13) Under nåværende forhold kan det være vanskelig for
oppdretterne å skaffe fôrvarer til dyr som oppdrettes i
økologisk landbruk, og det bør derfor gis midlertidig
tillatelse til å bruke begrensede mengder av et begrenset
antall fôrvarer som ikke er økologisk produsert.

14) For å sikre at dyrenes viktigste ernæringsmessige behov
dekkes, kan det være nødvendig å benytte visse minera-
ler, mikronæringsstoffer og vitaminer på veldefinerte
vilkår.

15) Dyrehelsen bør først og fremst baseres på forebygging
gjennom tiltak som hensiktsmessig utvelging av raser og
stammer, balansert fôring med fôrvarer av høy kvalitet
samt gunstige omgivelser, særlig når det gjelder
dyretetthet, husdyrlokaler og oppdrettspraksis.

16) Forebyggende bruk av allopatiske legemidler framstilt
ved kjemisk syntese, er ikke tillatt i økologisk landbruk.

17) Når dyrene blir syke eller skadet, bør de behandles
omgående fortrinnsvis med fytoterapeutiske eller
homøopatiske legemidler, idet bruken av allopatiske
legemidler framstilt ved kjemisk syntese, begrenses til et
absolutt minimum. For å sikre integritet i den økologiske
produksjonen for forbrukerne, bør det være mulig å treffe
restriktive tiltak som for eksempel å doble
tilbakeholdelsestiden etter at det er brukt allopatiske
legemidler framstilt ved kjemisk syntese.

18) I de fleste tilfeller bør dyrene ha tilgang til utendørs
mosjonsarealer eller beiter når værforholdene tillater det,
og disse utendørsarealene bør i utgangspunktet inngå i en
hensiktsmessig plan for vekselbruk.

19) For alle dyrearter bør lokalene tilfredsstille dyrenes
behov for ventilasjon, lys, plass og velvære, og det bør
derfor være rikelig plass til at det enkelte dyr har
nødvendig bevegelsesfrihet og kan utvikle naturlig sosial
atferd.

20) Systematiske handlinger som fører til stress, skade,
sykdom eller lidelse for dyrene under produksjon,
håndtering, transport eller slakting skal reduseres til et
minimum. Særlige inngrep som er vesentlige for visse
produksjonsformer, kan likevel tillates. Bruk av visse
vekstfremmende stoffer eller stoffer som styrer
formeringen hos dyrene, er ikke forenlig med prinsippene
for økologisk landbruk. 

21) De spesielle forholdene innenfor birøkt krever særlige
bestemmelser på dette området for å sikre at det er
tilstrekkelige pollen- og nektarkilder tilgjengelige både
når det gjelder kvalitet og mengde.

22) Alle næringsdrivende som markedsfører animalske
produkter med henvisning til økologisk
produksjonsmetode, bør være underlagt regelmessig og
ensartet kontroll. Det bør være et ajourført register på
driftsenheten med opplysninger om dyr som kommer til
og forlater driftsenheten samt den behandling som er gitt.

23) På grunn av regionale forskjeller når det gjelder
landbruksmetoder og klimatiske forhold vil det være
nødvendig med visse overgangsperioder for visse former
for praksis, og med hensyn til kravene til bygninger og
anlegg for husdyr.

24) De forskjeller som i dag eksisterer mellom
medlemsstatene når det gjelder etablert praksis for
økologisk husdyrproduksjon, fører til at det er påkrevd at
medlemsstatene får mulighet til å anvende mer restriktive
regler for dyr og animalske produkter framstilt på sitt
territorium.

25) Angivelser i merking, reklamemateriell eller
handelsdokumenter som forbrukerne betrakter som
henvisning til økologisk produksjonsmetode, er i henhold
til forordning (EØF) nr. 2092/91 forbeholdt produkter
som er produsert i samsvar med nevnte forordning. 

26) Visse angivelser blir av forbrukerne generelt betraktet
som henvisning til økologisk produksjonsmetode.

27) Det er imidlertid nødvendig å fastsette en
overgangsperiode slik at varemerkeinnehaverne har
mulighet til å tilpasse sin produksjon til kravene til
økologisk landbruk under forutsetning av at en slik
overgangsperiode er mulig bare for varemerker med
ovennevnte angivelser når det ble søkt om registrering før
forordning (EØF) nr. 2092/91 ble kunngjort, og at
forbrukerne blir behørig opplyst om at produktene ikke er
produsert etter økologisk produksjonsmetode –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Denne forordning får anvendelse på følgende
produkter, i den grad disse produkter er påført eller skal
påføres opplysning om økologisk produksjonsmetode:
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a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, og
dessuten, i den grad det er innført produksjons-
prinsipper og særlige kontrollregler for dem i vedlegg
I og III, dyr og ubearbeidede animalske produkter,

b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og
animalske produkter beregnet på konsum som hoved-
sakelig består av én eller flere ingredienser av
vegetabilsk og/eller animalsk opprinnelse,

c) fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler som ikke er nevnt
i bokstav a), fra den dag da forordningen nevnt i nr. 3,
trer i kraft.

2. Som unntak fra nr. 1 får reglene fastsatt for merking
i artikkel 5 og for kontroll i artikkel 8 og 9 anvendelse på
disse artene og på produkter av disse artene, med unntak av
akvakultur og akvakulturprodukter, dersom det ikke er
fastsatt detaljerte produksjonsregler for visse dyrearter i
vedlegg I. I påvente av at detaljerte produksjonsregler
oppføres, får nasjonale regler, eller i mangel av slike regler,
private standarder som er akseptert eller anerkjent av
medlemsstatene, anvendelse.

3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14 og senest 24. august 2001, framlegge et forslag
til en forordning om krav til merking og kontroll samt
forebyggende tiltak for produktene nevnt i nr. 1 bokstav c),
for så vidt disse kravene vedrører økologisk produksjons-
metode.

I påvente av at forordningen nevnt i første ledd, skal
vedtas, får nasjonale regler som er i samsvar med
fellesskapsretten, eller i mangel av slike regler, private
standarder som er akseptert eller anerkjent av medlems-
statene, anvendelse på produktene nevnt i nr. 1 bokstav c).»

2. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

I denne forordning anses et produkt å ha opplysning om
økologisk produksjonsmetode når produktet,
ingrediensene eller fôrmidlene ved merking, reklame eller
i handelsdokumentene er beskrevet med opplysninger som
er i bruk i den enkelte medlemsstat, og som leder kjøperen
til å tro at produktet, ingrediensene eller fôrmidlene er
framstilt etter produksjonsreglene fastsatt i artikkel 6, og
særlig ved hjelp av følgende ord eller vanlige avledninger
av ordene (som for eksempel bio, øko osv.) eller
forkortelser, alene eller i sammensetninger, med mindre
ordene ikke benyttes for landbruksprodukter i nærings-
midler, eller fôrvarer eller helt åpenbart ikke har noen
sammenheng med produksjonsmetoden:

– på spansk: ecológico

– på dansk: økologisk

– på tysk: ökologisch, biologisch

– på gresk: �������	�

– på engelsk: organic

– på fransk: biologique

– på italiensk: biologico

– på nederlandsk: biologisch

– på portugisisk: biológico

– på finsk: luonnonmukainen 

– på svensk: ekologisk.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Denne forordning får anvendelse med forbehold for andre
fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser som
er i samsvar med fellesskapsretten, og som gjelder
produktene nevnt i artikkel 1, for eksempel bestemmelser
om produksjon, tilberedning, markedsføring, merking og
kontroll, herunder lovgivning om næringsmidler og
fôrvarer.»

4. Definisjonen av «tilberedning» i artikkel 4 nr. 3 skal lyde: 

«3) «tilberedning», arbeidsoperasjoner i forbindelse med
konservering og/eller bearbeiding av landbruks-
produkter (herunder slakting og oppdeling for
animalske produkter) samt emballering og/eller
endringer i angivelsen av økologisk produksjons-
metode på merkingen til ferske, konserverte og/eller
bearbeidede produkter».

5. I artikkel 4 skal nye definisjoner lyde:

«11) «husdyrhold», produksjon av husdyr og oppdrettsvilt
(herunder insekter) og akvatiske arter som oppdrettes
i ferskvann, saltvann eller brakkvann. Produkter av
viltlevende arter fra jakt og fiske skal ikke anses for
å høre inn under økologisk produksjon,

12) «genmodifiserte organismer (GMO-er)», alle
organismer definert i artikkel 2 i rådsdirektiv
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90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i miljøet
av genetisk modifiserte organismer(*),

13) «GMO-derivater», alle stoffer som er framstilt av
eller på grunnlag av GMO-er, men som ikke inne-
holder GMO-er,

14) «bruk av GMO-er og GMO-derivater», bruk av disse
som næringsmidler, næringsmiddelingredienser
(herunder tilsetningsstoffer og aroma), hjelpestoffer
(herunder ekstraksjonsmidler), fôrvarer, fôrblan-
dinger, fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer,
hjelpestoffer til fôrvarer, visse produkter som brukes
i fôrvarer i henhold til direktiv 82/471/EØF(**),
plantevernmidler, veterinærpreparater, gjødsel,
jordforbedringsmidler, frø, vegetativt formerings-
materiale og dyr,

15) «veterinærpreparater», produktene definert i 
artikkel 1 nr. 2 i rådsdirektiv 65/65/EØF av 26. januar
1965 om tilnærming av lover og forskrifter om
farmasøytiske spesialpreparater(***),

16) «homøopatiske veterinærpreparater», produktene
definert i artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 92/74/EØF av
22. september 1992 om utvidelse av virkeområdet for
direktiv 81/851/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om veterinærpreparater og om
fastsettelse av tilleggsbestemmelser om homøopa-
tiske veterinærpreparater(****),

17) «fôrvarer», produktene definert i artikkel 2 bokstav a)
i rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om
markedsføring av fôrblandinger(*****),

18) «fôrmidler», produktene definert i artikkel 2 bokstav a)
i rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om
markedsføring av fôrmidler, om endring av direktiv
70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF
og om oppheving av direktiv 77/101/EØF(******),

19) «fôrblandinger», produktene definert i artikkel 2
bokstav b) i direktiv 79/373/EØF,

20) «tilsetningsstoffer i fôrvarer», produktene definert i
artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 70/524/EØF av
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(*******),

21) «visse produkter som brukes i fôrvarer», fôrprodukter
som omfattes av rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni
1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer,

22) «økologisk produksjonsenhet/driftsenhet/oppdretts-
anlegg», produksjonsenhet, driftsenhet eller

oppdrettsanlegg som oppfyller bestemmelsene i
denne forordning, 

23) «økologisk produserte fôrvarer/fôrmidler», fôrvarer/
fôrmidler framstilt i samsvar med produksjons-
reglene fastsatt i artikkel 6,

24) «fôrvarer/fôrmidler fra omlegging», fôrvarer/
fôrmidler som oppfyller produksjonsreglene fastsatt i
artikkel 6, bortsett fra i perioden for omlegging til
økologisk landbruk da disse reglene får anvendelse i
minst ett år før innhøsting,

25) «konvensjonelle fôrvarer/fôrmidler», fôrvarer/fôrmidler
som ikke dekkes av kategoriene nevnt i nr. 23 og 24.

(*) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist
endret ved direktiv 97/35/EF (EFT L 169 av
27.6.1997, s. 72).

(**) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist
endret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 av
25.3.1999, s. 20).

(***) EFT 22 av 9.2.1965, s. 369/65. Direktivet sist
endret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 av
24.8.1993, s. 22).

(****) EFT L 297 av 13.10.1992, s. 12.
(*****) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret

ved direktiv 98/87/EF (EFT L 318 av 27.11.1998,
s. 43).

(******) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. Direktivet endret
ved direktiv 98/67/EF (EFT L 261 av 24.9.1998,
s. 10).

(*******) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
45/1999 (EFT L 6 av 21.1.1999, s. 3).»

6. I artikkel 5 nr. 3 skal ny bokstav h) lyde:

«h) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller av produkter avledet av slike
organismer.»

7. I artikkel 5 skal nytt nr. 3a lyde:

«3a. Som unntak fra nr. 1-3 kan varemerker som har
opplysninger som nevnt i artikkel 2, fortsatt brukes inntil 1.
juli 2006 til merking av og reklame for produkter som ikke
oppfyller denne forordning, forutsatt at:

– det er søkt om registrering av varemerket før 22. juli
1991 – og i Finland, Østerrike og Sverige før 1. januar
1995 – og at varemerket er i samsvar med første
rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
varemerker(*), 
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og

– at varemerket alltid er forsynt med en klar, tydelig og
lett leselig angivelse av at produktene ikke er framstilt
etter økologisk produksjonsmetode som fastsatt i
denne forordning.

_______
(*) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1. Direktivet endret ved

vedtak 92/10/EØF (EFT L 6 av 11.1.1992, s. 35).»

8. Innledningen til artikkel 5 nr. 5 skal lyde:

«5. Vegetabilske produkter som er gjenstand for merking
eller reklame i samsvar med nr. 1 eller nr. 3, kan være
påført opplysninger om omlegging til økologisk
produksjonsmetode, forutsatt at:»

9. Artikkel 5 nr. 5 bokstav d) skal lyde:

«d) produktet inneholder én eneste vegetabilsk
ingrediens av landbruksopprinnelse.»

10. I artikkel 5 nr. 5 skal ny bokstav f) lyde:

«f) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller uten bruk av produkter avledet av
slike organismer.»

11. I artikkel 5 nr. 5a skal ny bokstav i) lyde:

«i) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller uten bruk av produkter avledet av
slike organismer.»

12. I artikkel 5 skal nr. 10 lyde:

«10. Et produkt nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b)
kan ikke inneholde både en ingrediens framstilt i samsvar
med reglene omhandlet i artikkel 6, og samme ingrediens
ikke framstilt i samsvar med disse reglene.»

13. I artikkel 6 skal nr. 1 lyde:

«1. Den økologiske produksjonsmetode innebærer at
ved produksjon av andre produkter nevnt i artikkel 1 nr. 1
bokstav a) enn frø og vegetativt formeringsmateriale:

a) skal som et minimum bestemmelsene i vedlegg I og
eventuelt de nærmere regler i denne forbindelse være
oppfylt,

b) kan bare produkter som består av stoffer som er nevnt
i vedlegg I eller oppført i vedlegg II, brukes som
plantevernmidler, gjødsel, jordforbedringsmidler,
fôrvarer, fôrmidler, fôrblandinger, tilsetningsstoffer i
fôrvarer, stoffer som brukes i fôrvarer i henhold til
direktiv 82/471/EØF, midler til rengjøring og

desinfisering av bygninger og anlegg for husdyr,
produkter til bekjempelse av skadedyr og sykdom i
bygninger og anlegg for husdyr, eller til noe annet
formål angitt i vedlegg I for visse produkter. De kan
brukes bare på de særlige vilkår som er fastsatt i
vedlegg I og II, og i den grad tilsvarende bruk av
produktene er tillatt i det vanlige landbruk i de berørte
medlemsstater i henhold til relevante fellesskaps-
bestemmelser eller i henhold til nasjonale
bestemmelser som er i samsvar med fellesskapsretten,

c) kan bare frø og vegetativt formeringsmateriale
produsert etter den økologiske produksjonsmetode
omhandlet i nr. 2, brukes,

d) kan ikke genmodifiserte organismer og/eller produkter
avledet av slike organismer, med unntak av veterinær-
preparater, brukes.»

14. I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

«2. Den økologiske produksjonsmetode innebærer at for
frø og vegetativt formeringsmateriale skal morplanten når
det gjelder frø, og foreldreplanten(e) når det gjelder
vegetativt formeringsmateriale, være framstilt:

a) uten bruk av genmodifiserte organismer og/eller
produkter avledet av slike organismer

og

b) i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b) i minst én
generasjon eller, når det gjelder flerårige avlinger, i to
vekstsesonger.»

15. I artikkel 6 nr. 3 bokstav a) og b) endres «31. desember
2000» til «31. desember 2003». 

16. I artikkel 6 nr. 4 endres «31. desember 1999» til 
«31. desember 2002». 

17. I artikkel 7 nr. 1 bokstav a) skal det innledende punktum
lyde:

«1. Produkter som ikke er godkjent for bruk som omtalt
i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), på det tidspunkt denne
forordning vedtas, kan oppføres i vedlegg II dersom
følgende vilkår er oppfylt:

a) dersom produktene brukes til bekjempelse av skadedyr
eller sykdommer på planter eller til rengjøring og
desinfisering av bygninger og anlegg for husdyr:

– de er av avgjørende betydning for å bekjempe
bestemte skadedyr eller bestemte sykdommer der
det ikke finnes biologiske, dyrkningsmessige,
fysiske eller planteavlsmessige alternativer, og



– bruksvilkårene utelukker enhver direkte kontakt
med frø, vekster, vegetabilske produkter eller dyr
og animalske produkter; for flerårige vekster kan
imidlertid direkte kontakt forekomme, men bare
utenom vekstsesongen for de spiselige delene
(frukter), forutsatt at bruk av produktet ikke
indirekte fører til restmengder i de spiselige delene, 

og

– slik bruk ikke har uakseptable virkninger på
miljøet og ikke bidrar til miljøforurensning». 

18. I artikkel 7 skal nytt nr. 1b lyde:

«1b. Når det gjelder mineraler og mikronæringsstoffer
som brukes i fôrvarer, kan ytterligere kilder til disse
produktene tas inn i vedlegg II forutsatt at de er av naturlig
opprinnelse eller eventuelt er syntetiske, men i samme
form som naturlige produkter.»

19. I artikkel 9 nr. 11 utgår «av 26. juni 1989».

20. I artikkel 9 skal nytt nr. 12 lyde:

«12. a) Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg III
skal medlemsstatene sikre at kontrollene ved
kjøttproduksjon gjelder hele forløpet fra
produksjon, slakting, oppdeling og all øvrig
tilberedning fram til salg til forbruker for i den
grad det er teknisk mulig å sikre at animalske
produkter kan spores gjennom produksjons-,
bearbeidings- og tilberedningskjeden fra
produksjonsenheten der dyrene oppdrettes, til
den enheten der endelig emballering og/eller
merking blir gjort. De skal underrette
Kommisjonen om hvilke tiltak som er truffet og
om oppfølgingen av tiltakene samtidig med at de
oversender rapporten om overvåking nevnt i
artikkel 15.

b) For andre animalske produkter enn kjøtt vil det i
vedlegg III bli fastsatt andre bestemmelser som
gjør det mulig å sikre sporbarhet såfremt det er
teknisk mulig.

c) Tiltakene som treffes etter artikkel 9, skal under
enhver omstendighet sikre at forbrukerne får
garanti for at produktene er blitt produsert i
samsvar med denne forordning.»

21. I artikkel 11 nr. 6 bokstav a) endres «31. desember 2002»
til «31. desember 2005».

22. I artikkel 12 skal nytt ledd lyde:

«Med hensyn til reglene nevnt i vedlegg I del B om
husdyrhold, kan medlemsstatene imidlertid anvende

strengere regler for dyr og animalske produkter som
produseres på deres territorium, forutsatt at disse reglene er
i samsvar med fellesskapsretten og ikke hindrer eller
begrenser markedsføringen av andre dyr og animalske
produkter som oppfyller kravene i denne forordning.»

23. Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Følgende kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14:

– nærmere regler for gjennomføringen av denne
forordning,

– endringer til vedlegg I-IV, VI, VII og VIII,

– endringer til vedlegg V for å definere en EF-logo som
skal brukes sammen med opplysningen om at
produktene omfattes av kontrollordningen, eller i
stedet for opplysningen,

– begrensninger og gjennomføringstiltak for anvendelse
av unntaket for veterinærpreparater nevnt i artikkel 6
nr. 1 bokstav d),

– gjennomføringstiltak for å håndheve forbudet mot bruk
av GMO-er og produkter avledet av GMO-er, særlig
med hensyn til minimumsterskelen som ikke må
overskrides for uunngåelig forurensning, når dette er i
tråd med vitenskapelig kunnskap eller den tekniske
utvikling.»

24. Ny artikkel 15a skal lyde:

«Artikkel 15a

Det skal under budsjettbehandlingen hvert år gis
nødvendige bevilgninger til tiltakene nevnt i denne
forordning, særlig de tiltakene som skal gjennomføres av
Kommisjonen for å nå målene fastsatt i artikkel 9 og 11 og
de tekniske vedleggene.» 

25. Vedlegg I, II, III og VI endres, og vedlegg VII og VIII
tilføyes i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

For å overholde omleggingsperioden nevnt i vedlegg I del B og
C, skal den tid som er gått før 24. august 2000, tas i betraktning
dersom den næringsdrivende til kontrollorganets tilfredshet
kan påvise at vedkommende i løpet av denne perioden har
drevet sin produksjon i henhold til gjeldende nasjonale
bestemmelser eller i mangel av slike bestemmelser, i henhold
til private standarder som er akseptert eller anerkjent av
medlemsstatene.
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Artikkel 3

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

Den får anvendelse fra 24. august 2000. Forbudet mot å bruke
genmodifiserte organismer eller produkter avledet av slike
organismer i denne forordning, særlig bestemmelsene i artikkel
5 nr. 3 bokstav h), artikkel 5 nr. 5 bokstav f), artikkel 5 nr. 5a
bokstav i), artikkel 6 nr. 1 bokstav d), artikkel 6 nr. 2 bokstav a)
og vedlegg I del B punkt 4.18 i forordning (EØF) nr. 2092/91
får imidlertid anvendelse umiddelbart.

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

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1999.

For Rådet

K. HEMILÄ

Formann



VEDLEGG

I. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. I avsnittet «Vekster og vegetabilske produkter» utgår leddet om dyr og animalske produkter.

2. Overskriften «Vekster og vegetabilske produkter» endres til «A. Vekster og vegetabilske produkter».

3. Følgende overskrifter og deler tilføyes:

«B. DYR OG ANIMALSKE PRODUKTER AV FØLGENDE ARTER: STORFE (HERUNDER BUBALUS- OG

BISONARTER), SVIN, SAU, GEIT, DYR AV HESTEFAMILIEN, FJØRFE

1. Generelle prinsipper

1.1. Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange driftsenheter som driver økologisk landbruk.

1.2. Husdyrholdet skal bidra til likevekt i produksjonssystemene i landbruket ved å dekke avlingenes behov for

næringsstoffer og ved å forbedre jordbunnens organiske materiale. Det kan således bidra til å skape og

opprettholde et gjensidig forhold mellom jordbunn og vekster, vekster og dyr og dyr og jordbunn. I denne

forbindelse er ikke jordløs produksjon i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

1.3. Ved å bruke fornybare naturressurser (husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster), kan systemet med

dyrking/husdyrhold og beiting sikre at jordens fruktbarhet opprettholdes og forbedres på lang sikt og kan

bidra til å utvikle et bærekraftig landbruk.

1.4. Økologisk husdyrhold er knyttet til jorden. Med mindre det foreligger tillatelse i form av et unntak i dette

vedlegg, skal dyrene ha tilgang til utendørsarealer, og antallet dyr per arealenhet skal begrenses for å sikre

en integrert forvaltning av animalsk og vegetabilsk produksjon på produksjonsenheten og dermed i størst

mulig grad redusere enhver form for forurensning, særlig av jordbunn og overflate- og grunnvann.

Besetningens størrelse skal stå i nøye forhold til det arealet som er tilgjengelig, for å unngå problemer med

overbeiting og erosjon og for å gjøre det mulig å spre husdyrgjødsel slik at enhver negativ innvirkning på

miljøet unngås. Nærmere regler om bruk av husdyrgjødsel er oppført i punkt 7.

1.5. I økologisk husdyrhold skal alle dyrene på en og samme produksjonsenhet oppdrettes i samsvar med reglene

fastsatt i denne forordning.

1.6. På driftsenheten kan det imidlertid være husdyr som ikke oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, forutsatt at de oppdrettes i en enhet der bygningene og parsellene er klart atskilt fra de enhetene der

produksjonen skjer i samsvar med reglene i denne forordning, og forutsatt at det dreier seg om dyr av andre arter.

1.7. Som unntak fra dette prinsippet kan dyr som ikke oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, i et begrenset tidsrom hvert år bruke beitene som tilhører enheter som oppfyller bestemmelsene

i denne forordning, forutsatt at disse dyrene kommer fra ekstensivt husdyrhold [som definert i artikkel 6 nr. 5

i forordning (EF) nr. 950/97(*) eller, for andre arter som ikke omhandles i nevnte forordning, antallet dyr

per hektar svarer til 170 kg nitrogen per år/hektar som definert i vedlegg VII til denne forordning], og ikke

oppholder seg på disse beitene samtidig med andre dyr som er underlagt bestemmelsene i denne forordning.

Det skal på forhånd innhentes tillatelse til å gjøre bruk av dette unntaket fra kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet.

1.8. Som et annet unntak fra dette prinsippet kan dyr som oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, benytte fellesbeiter forutsatt at:

a) beitet i minst tre år ikke er blitt behandlet med andre produkter enn dem som er tillatt i henhold til

vedlegg II til denne forordning,

b) de øvrige dyrene som bruker det aktuelle beitet, men ikke er underlagt kravene i denne forordning,

kommer fra ekstensivt husdyrhold som definert i artikkel 6 nr. 5 i forordning (EF) nr. 950/97, eller for

andre arter som ikke omhandles i nevnte forordning, antallet dyr per hektar svarer til 170 kg nitrogen

per år/hektar som definert i vedlegg VII til denne forordning,
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c) animalske produkter som stammer fra dyr som er oppdrettet i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, skal ikke anses for å stamme fra økologisk landbruk når de bruker disse beitene, med

mindre det overfor kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan godtgjøres at disse dyrene har vært

holdt tilstrekkelig atskilt fra dyr som ikke oppfyller kravene i denne forordning.

2. Omlegging

2.1. Omlegging av landbruksarealer som har tilknytning til økologisk husdyrproduksjon

2.1.1. Ved omlegging av en produksjonsenhet skal hele arealet som skal brukes til fôr, oppfylle reglene for

økologisk landbruk også med hensyn til de omleggingsperiodene som er fastsatt i del A i dette vedlegg for

vekster og vegetabilske produkter. 

2.1.2. Som unntak fra dette prinsippet kan omleggingsperioden reduseres til ett år for beiter, utendørs luftegårder

og mosjonsarealer som brukes av ikke-planteetende arter. Denne perioden kan reduseres til seks måneder

når det aktuelle arealet den siste tiden ikke er blitt behandlet med andre produkter enn dem som er nevnt i

vedlegg II til denne forordning. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal gi tillatelse til at det gjøres

bruk av dette unntaket.

2.2. Omlegging i forbindelse med husdyr og animalske produkter

2.2.1. Dersom animalske produkter skal selges som økologisk framstilte produkter, skal dyrene oppdrettes i

samsvar med reglene i denne forordning i minst:

– tolv måneder for dyr av hestefamilien og storfe (herunder bubalus- og bisonarter) beregnet på

kjøttproduksjon, og i hvert fall minst tre firedeler av deres levetid,

– seks måneder for mindre drøvtyggere og svin; i en overgangsperiode på tre år som utløper 24. august

2003, skal perioden for svin imidlertid være fire måneder,

– seks måneder for dyr som oppdrettes til melkeproduksjon; i en overgangsperiode på tre år som utløper

24. august 2003, skal denne perioden imidlertid være tre måneder,

– ti uker for fjørfe beregnet på kjøttproduksjon, som er brakt inn før de er tre dager gamle,

– seks uker for fjørfe beregnet på eggproduksjon.

2.2.2. Som unntak fra punkt 2.2.1 og med sikte på å etablere en besetning eller en flokk, kan kalver og mindre

drøvtyggere beregnet på kjøttproduksjon, selges som økologiske, i en overgangsperiode som utløper 

31. desember 2003, forutsatt at:

– de kommer fra ekstensivt husdyrhold,

– de er oppdrettet på den økologiske produksjonsenheten inntil de selges eller slaktes, i en periode på

minst seks måneder for kalver og to måneder for mindre drøvtyggere,

– dyrenes opprinnelse er i samsvar med vilkårene angitt i punkt 3.4 fjerde og femte strekpunkt.

2.3. Samtidig omlegging

2.3.1. Som unntak fra punkt 2.2.1, 4.2 og 4.4 skal den samlede omleggingsperioden for besetning, beiter og/eller

arealer som benyttes til dyrking av fôr, reduseres til 24 måneder dersom omleggingen skjer samtidig for hele

produksjonsenheten, herunder besetning, beiter og/eller arealer som benyttes til dyrking av fôr, forutsatt at:

a) unntaket gjelder bare de dyr og deres avkom som allerede finnes, og samtidig de arealene som ble brukt

til dyrking av fôr eller til beiter før omleggingen,

b) dyrene fôres hovedsakelig med produkter fra produksjonsenheten.

3. Dyrenes opprinnelse

3.1. Ved valg av raser eller stammer må det tas hensyn til dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres

levedyktighet og motstandsdyktighet mot sykdommer. Videre skal rasene eller stamdyrene velges med

henblikk på å unngå visse sykdommer eller helseproblemer som er knyttet til visse raser eller stammer som

brukes innenfor intensiv produksjon (f.eks. stressyndrom hos svin, PSE-syndrom, plutselig død, spontan

abort, vanskelige fødsler som krever keisersnitt osv.). Stedegne raser og stammer skal foretrekkes.
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3.2. Dyrene skal stamme fra produksjonsenheter som oppfyller produksjonsreglene for forskjellige typer

oppdrett fastsatt i artikkel 6 og i dette vedlegg. Dette produksjonssystemet skal anvendes i hele dyrenes liv.

3.3. Som et første unntak og med forbehold for at kontrollmyndigheten eller kontrollorganet på forhånd gir

tillatelse, kan dyr som allerede finnes på en produksjonsenhet, og som ikke oppfyller bestemmelsene i denne

forordning, omlegges.

3.4. Når en besetning eller flokk etableres for første gang og det ikke er tilstrekkelig mange dyr som er oppdrettet

økologisk tilgjengelige, kan som et annet unntak dyr som ikke er oppdrettet etter økologisk

produksjonsmetode, settes inn i økologisk oppdrett på følgende vilkår:

– unghøner beregnet på eggproduksjon skal ikke være over 18 uker gamle,

– kyllinger beregnet på broilerproduksjon skal være under tre dager gamle når de forlater

produksjonsenheten de kommer fra,

– bøfler skal være under seks måneder gamle,

– kalver og føll skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal

under enhver omstendighet være under seks måneder gamle,

– søyer og geiter skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal

under enhver omstendighet være under 45 dager gamle,

– smågriser skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal veie

under 25 kg.

3.5. Dette unntaket, som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet på forhånd skal gi tillatelse til, får

anvendelse i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2003.

3.6. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan som et tredje unntak tillate at besetningen eller flokken

fornyes eller etableres på nytt når det ikke finnes økologisk oppdrettede dyr, og i følgende tilfeller:

a) høy dødelighet hos dyrene på grunn av sykdom eller katastrofer,

b) unghøner beregnet på eggproduksjon som ikke er over 18 uker gamle,

c) fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som er under tre dager gammelt, og svin så snart de er avvendt og

når de veier under 25 kg.

Unntakene nevnt i bokstav b) og c) er tillatt i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2003.

3.7. Når det gjelder svin, unghøner og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon, skal dette overgangsunntaket vurderes

på nytt før overgangsperioden utløper for å fastslå om det er grunnlag for å forlenge den.

3.8. Innenfor en øvre grense per år på 10 % av voksne dyr av hestefamilien eller av storfe (herunder bubalus- og

bisonarter) og 20 % av voksne svin, sauer og geiter, kan det som et fjerde unntak og for å supplere den

naturlige tilveksten og sikre fornyelse av besetningen innsettes hunndyr (som ikke har født) som stammer

fra ikke-økologisk oppdrett, når det ikke kan skaffes dyr som er oppdrettet etter økologisk

produksjonsmetode, forutsatt at kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har gitt tillatelse til dette.

3.9. Prosentandelen fastsatt i ovennevnte unntak, skal ikke gjelde produksjonsenheter med mindre enn ti dyr av

hestefamilien eller storfe, eller mindre enn fem svin, sauer eller geiter. For disse enhetene er nevnte

fornyelse begrenset til ett dyr per år.

3.10. Disse prosentandelene kan forhøyes til 40 % etter uttalelse og samtykke fra kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet i følgende særlige tilfeller:

– ved en betydelige utvidelse av oppdrettet,

– ved skifte av rase,

– ved utvikling av en ny spesialisering av besetningen.

3.11. Som et femte unntak er det tillatt å sette inn hanndyr til avl fra ikke-økologisk oppdrett forutsatt at disse

dyrene deretter oppdrettes og hele tiden fôres i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning.
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3.12. Dersom dyrene stammer fra produksjonsenheter som ikke drives i samsvar med reglene i denne forordning,

på de vilkår og med de begrensninger som er anført i punkt 3.3-3.11, skal periodene fastsatt i punkt 2.2.1

være overholdt dersom produktene skal kunne selges som økologisk framstilte produkter; i disse periodene

skal alle reglene i denne forordning være overholdt.

3.13. Dersom dyrene kommer fra enheter som ikke drives i samsvar med reglene i denne forordning, skal det

legges særlig vekt på dyrehelsetiltak. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan på bakgrunn av lokale

forhold treffe særlige tiltak som screening og karantenetid.

3.14. Kommisjonen skal innen 31. desember 2003 framlegge en rapport om hvorvidt dyr som stammer fra

økologisk oppdrett, er tilgjengelige med sikte på eventuelt å framlegge et forslag for Den faste komité for å

sikre at all kjøttproduksjon etter økologisk produksjonsmetode kommer fra dyr som er født og oppdrettet på

enheter som driver økologisk landbruk.

4. Fôr

4.1. Formålet med fôret er å sikre en kvalitetsproduksjon framfor størst mulig produksjon, samtidig som det tas

hensyn til dyrenes ernæringsbehov på de forskjellige stadiene i utviklingen. Oppfôringsmetoder er tillatt

såfremt de kan legges om på ethvert trinn i oppdrettsprosessen. Tvangsfôring er forbudt.

4.2. Oppdrettsdyrene skal fôres med fôr fra økologisk landbruk.

4.3. Videre skal dyrene oppdrettes etter reglene fastsatt i dette vedlegg, og fortrinnsvis fôres med fôr fra

produksjonsenheten eller i mangel av slikt fôr, med fôr fra andre enheter eller foretak som er underlagt

bestemmelsene i denne forordning.

4.4. Det er tillatt å blande inntil gjennomsnittlig 30 % fôr fra omlegging i fôrrasjonen. Dersom dette fôret fra

omlegging kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 60 %.

4.5. Fôringen av unge pattedyr skal være basert på naturlig melk, helst morsmelk. Alle pattedyr skal fôres med

naturlig melk i en minimumsperiode som avhenger av arten, og som skal være tre måneder for storfe

(herunder bubalus- og bisonarter) og dyr av hestefamilien, 45 dager for sau og geit og 40 dager for svin.

4.6. Der det er relevant, skal medlemsstatene utpeke områder eller regioner der beiteskifte (herunder forflytning

av dyr til fjellbeite) kan finne sted, uten at det berører bestemmelsene om fôring av dyr i dette vedlegg.

4.7. For planteetende dyr skal oppdrettet baseres på størst mulig bruk av beiter, i det omfang beiter er tilgjengelige

til forskjellige tider av året. Minst 60 % av tørrstoffet i dagsrasjonen skal bestå av friskt eller tørket grovfôr

eller ensilasje. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan imidlertid tillate at denne prosentandelen

reduseres til 50 % for dyr i melkeproduksjon i høyst tre måneder i begynnelsen av laktasjonsperioden.

4.8. Som unntak fra punkt 4.2 kan det i en overgangsperiode som utløper 24. august 2005, gis tillatelse til at det i

begrenset omfang brukes konvensjonelt fôr når gårdbrukeren ikke er i stand til å skaffe fôr som utelukkende

kommer fra økologisk produksjon. Den høyeste tillatte prosentandelen konvensjonelt fôr per år er 10 % for

planteetende dyr og 20 % for andre arter. Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel av

tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. Den høyeste prosentandelen konvensjonelt fôr som er tillatt i

dagsrasjonen, unntatt i beiteskifteperioden, er 25 % beregnet som en prosentandel av tørrstoffet.

4.9. Som unntak fra punkt 4.8 kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene i en begrenset periode og for et

bestemt område tillate en høyere prosentandel konvensjonelt fôr dersom et slikt unntak er berettiget ved tap av

fôrproduksjon som særlig skyldes uvanlige værforhold. Etter godkjenning fra vedkommende myndighet skal

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anvende dette unntaket overfor individuelle næringsdrivende.

4.10. For fjørfe skal fôret som brukes i oppfôringsfasen, inneholde minst 65 % korn.

4.11. Friskt eller tørket grovfôr eller ensilasje skal tilsettes i dagsrasjonen for svin og fjørfe.

4.12. Bare produktene nevnt i vedlegg II del D punkt 1.5 og 3.1 kan brukes som tilsetningsstoffer og hjelpestoffer

til ensilasje.
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4.13. Konvensjonelle fôrmidler av landbruksopprinnelse kan brukes til dyrefôr bare dersom de er oppført i

vedlegg II del C avsnitt 1 (fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse), med de kvantitative begrensninger som er

fastsatt i dette vedlegg, og bare dersom de er framstilt eller tilberedt uten bruk av kjemiske løsemidler. 

4.14. Fôrmidler av animalsk opprinnelse (uansett om de er konvensjonelle eller økologiske), kan benyttes bare dersom

de er oppført i vedlegg II del C avsnitt 2 med de kvantitative begrensninger som er fastsatt i dette vedlegg.

4.15. Del C avsnitt 1, 2, 3 og del D i vedlegg II vil bli gjennomgått på nytt innen 24. august 2003 med det formål

særlig å fjerne konvensjonelle fôrmidler av landbruksopprinnelse som produseres i tilstrekkelig mengde i

Fellesskapet etter økologisk produksjonsmetode.

4.16. For å tilfredsstille dyrenes ernæringsmessige behov, kan bare produkter som er oppført i vedlegg II del C

avsnitt 3 (fôrmidler av mineralsk opprinnelse), del D punkt 1.1 (mikronæringsstoffer) og del D punkt 1.2

(vitaminer, pro-vitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning), brukes i fôr. 

4.17. Bare produkter som er oppført i vedlegg II del D punkt 1.3 (enzymer), punkt 1.4 (mikroorganismer), avsnitt 1.6

(bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler), avsnitt 2 (visse produkter som brukes i fôrvarer)

og avsnitt 3 (hjelpestoffer som brukes i fôrvarer) kan brukes i fôr til de formål som er angitt for ovennevnte

kategorier. Antibiotika, koksidiostatika, stoffer med legemiddelvirkning, vekstfremmende stoffer eller andre

stoffer beregnet på å fremme vekst eller produksjon, skal ikke brukes i fôr.

4.18. Fôrvarer, fôrmidler, fôrblandinger, tilsetningsstoffer i fôrvarer, hjelpestoffer til fôrvarer og visse produkter

som brukes i fôrvarer, må ikke være framstilt ved bruk av genmodifiserte organismer eller produkter avledet

av slike organismer.

5. Sykdomsforebygging og veterinærbehandling

5.1. Sykdomsforebygging i økologisk landbruk skal bygge på følgende prinsipper: 

a) valg av egnede raser eller stammer (se avsnitt 3),

b) anvendelse av oppdrettsmetoder som er tilpasset de forskjellige artenes behov, og som fremmer stor

motstandsdyktighet mot sykdom og forebygger infeksjoner,

c) bruk av kvalitetsfôr sammen med regelmessig mosjon og tilgang til beiter, noe som stimulerer dyrets

naturlige immunforsvar,

d) sikring av passende dyretetthet for å unngå for stor tetthet og de dyrehelseproblemene som dermed vil

kunne oppstå.

5.2. Ovennevnte prinsipper bør gjøre det mulig å begrense helseproblemene slik at dyrenes helse kan bevares

hovedsakelig ved forebygging.

5.3. Dersom et dyr likevel blir sykt eller skadet til tross for ovennevnte forebyggende tiltak, skal det behandles

omgående, om nødvendig ved isolering, og i egnede lokaler.

5.4. Bruk av veterinærpreparater ved oppdrett i økologisk landbruk skal skje etter følgende prinsipper:

a) Fytoterapeutiske produkter (f.eks. planteekstrakter (unntatt antibiotika) essenser osv.), homøopatiske

produkter (f.eks. vegetabilske, animalske eller mineralske stoffer) og mikronæringsstoffer og produkter

oppført i del C avsnitt 3 i vedlegg II, skal brukes framfor allopatiske veterinærpreparater framstilt ved

kjemisk syntese eller antibiotika, forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den aktuelle arten

og den tilstand som behandlingen er beregnet på.

b) Dersom produktene nevnt ovenfor viser seg å være, eller sannsynligvis kommer til å være,

virkningsløse for å bekjempe sykdommen eller lege skaden, og det er helt nødvendig med behandling

for å spare dyret for lidelser eller nød, kan allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese,

eller antibiotika benyttes når en veterinær har ansvaret.

c) Bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika til forebyggende

behandling er forbudt.
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5.5. I tillegg til ovennevnte prinsipper, skal følgende regler gjelde:

a) Bruk av stoffer beregnet på å fremme vekst eller produksjon (herunder antibiotika, koksidiostatika og

andre kunstige vekstfremmende hjelpemidler) samt bruk av hormoner eller andre lignende stoffer til å

styre formeringen (f.eks. kunstig framkalt eller synkronisert brunst), eller beregnet på andre formål, er

forbudt. Enkeltstående dyr kan imidlertid behandles med hormoner som en form for terapeutisk

veterinærbehandling. 

b) Veterinærbehandling av dyr, eller behandling av bygninger, utstyr og anlegg som er obligatorisk etter

nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk, herunder bruk av immunologiske veterinærpreparater

når det er konstatert forekomst av sykdom i et bestemt område der produksjonsenheten ligger, er tillatt. 

5.6. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produkttypen angis klart (herunder også en angivelse av de

farmakologisk virksomme stoffene) sammen med opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, behand-

lingens varighet og lovbestemt tilbakeholdelsestid. Disse opplysningene skal meddeles kontrollmyndigheten

eller kontrollorganet før dyrene eller de animalske produktene markedsføres som økologiske. Dyr som er blitt

behandlet, skal identifiseres tydelig, enkeltvis for store dyr, enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre dyr.

5.7. Tilbakeholdelsestiden mellom den siste tilførselen av et allopatisk veterinærpreparat til et dyr under normale

bruksvilkår, og produksjonen av økologisk produserte næringsmidler fra dette dyret, skal være dobbelt så lang

som den lovbestemte tilbakeholdelsestiden, eller skal fastsettes til 48 timer dersom en slik tid ikke er fastsatt.

5.8. Dersom et dyr eller en gruppe dyr i løpet av ett år får mer enn to eller høyst tre behandlinger med allopatiske

veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika (eller mer enn én behandling dersom den

produktive livssyklusen er mindre enn ett år), bortsett fra vaksinasjoner og behandlinger mot parasitter og

eventuelle obligatoriske utryddelsesplaner som medlemsstatene gjennomfører, kan ikke de aktuelle dyrene

eller produkter som er avledet av disse dyrene, selges som produkter framstilt i samsvar med denne

forordning, og dyrene skal gjennomgå de omleggingsperiodene som er fastsatt i avsnitt 2 i dette vedlegg,

med forbehold for kontrollmyndighetens eller kontrollorganets samtykke.

6. Oppdrettspraksis, transport og identifikasjon av animalske produkter

6.1. Oppdrettspraksis

6.1.1. I prinsippet bør husdyravl i økologisk landbruk bygge på naturlige metoder. Kunstig sædoverføring er

likevel tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder (for eksempel

embryooverføring) er forbudt.

6.1.2. Metoder som for eksempel å feste strikk på halen til sauer, kupere haler, klippe tenner, trimme nebb og

avhorning må ikke brukes systematisk i økologisk landbruk. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan

imidlertid tillate noen av disse metodene av sikkerhetsmessige grunner (for eksempel avhorning av ungdyr),

eller for å forbedre dyrenes helse, velferd eller hygiene. Slike inngrep skal foretas i den mest

hensiktsmessige alderen av kvalifisert personell, og slik at dyrenes lidelser begrenses mest mulig.

6.1.3. Fysisk kastrering er tillatt for å bevare produktenes kvalitet og opprettholde tradisjonelle produksjonsformer

(svin til kjøttproduksjon, okser, kapuner osv.), men bare på de vilkår som er nevnt i punkt 6.1.2.

6.1.4. Det er forbudt å holde dyrene tjoret. Som unntak fra dette prinsippet kan kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet likevel tillate tjoring av enkeltstående dyr når oppdretteren kan begrunne at det er nødvendig

av hensyn til dyrenes sikkerhet eller velferd og forutsatt at de bare holdes tjoret i et begrenset tidsrom.

6.1.5. Som unntak fra bestemmelsene fastsatt i punkt 6.1.4, kan storfe tjores i bygninger som allerede finnes før

24. august 2000, forutsatt at det får mulighet til regelmessig mosjon, og at oppdrettet skjer i tråd med

kravene til dyrenes velferd og i områder med komfortabelt strø og med individuelt stell. Dette unntaket, som

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet må gi tillatelse til, skal gjelde i en overgangsperiode som utløper

31. desember 2010.

6.1.6. Som et ytterligere unntak kan storfe på små driftsenheter være tjoret dersom det ikke er mulig å holde

storfeet i grupper som passer til dets atferd, forutsatt at det minst to ganger i uken har tilgang til beiter,
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luftegårder eller andre mosjonsarealer. Dette unntaket, som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet må gi

tillatelse til, skal gjelde driftsenheter som oppfyller kravene i nasjonale regler for økologisk husdyrhold som

gjelder fram til 24. august 2000, eller i mangel av slike regler, kravene i private standarder som er akseptert

eller anerkjent av medlemsstatene.

6.1.7. Innen 31. desember 2006 skal Kommisjonen framlegge en rapport om gjennomføringen av bestemmelsene

i punkt 6.1.5.

6.1.8. Dersom dyrene oppdrettes i grupper, skal gruppens størrelse avhenge av den aktuelle artens utviklings-

stadium og atferdsmessige behov. Det er forbudt å holde dyr under forhold, eller på en diett, som kan

forårsake anemi.

6.1.9. For fjørfe er laveste alder for slakting:

81 dager for kyllinger,

150 dager for kapuner,

49 dager for pekingender,

70 dager for moskusender (hunner),

84 dager for moskusender (hanner),

92 dager for stokkender,

94 dager for perlehøns,

140 dager for kalkuner og gjess.

Dersom produsentene ikke anvender disse reglene for laveste alder for slakting, skal de benytte stammer

som vokser langsomt.

6.2. Transport

6.2.1. Dyr skal transporteres på en slik måte at det stress dyrene utsettes for, begrenses i samsvar med gjeldende

nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk. Lasting og lossing må foretas med forsiktighet, og uten

bruk av noen form for elektrisk impuls for å tvinge dyrene. Bruk av allopatiske beroligende midler før og

under transporten er forbudt.

6.2.2. I tidsrommet før slakting og på slaktingstidspunktet skal dyrene behandles på en slik måte at stresset

reduseres mest mulig. 

6.3. Identifikasjon av animalske produkter

6.3.1. Dyr og animalske produkter skal identifiseres i alle produksjons-, tilberednings-, transport- og markeds-

føringsstadier. 

7. Husdyrgjødsel

7.1. Den samlede mengden husdyrgjødsel som definert i direktiv 91/676/EØF(**), som brukes på driftsenheten,

skal ikke overstige 170 kg nitrogen per år/hektar landbruksareal i drift, tilsvarende den mengden som er

fastsatt i vedlegg III til nevnte direktiv. Den samlede dyretettheten skal om nødvendig reduseres for å hindre

at ovennevnte grenseverdi overskrides.

7.2. For å fastslå den riktige dyretettheten som nevnt ovenfor, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene

fastsette det antall husdyr som tilsvarer 170 kg nitrogen per år/ha landbruksareal i drift for de forskjellige

kategoriene av dyr med utgangspunkt i tallene oppført i vedlegg VII.

7.3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om eventuelle avvik fra disse

tallene og begrunnelsen for slike endringer. Dette kravet gjelder bare beregningen av høyeste antall dyr for å

sikre at grensen på 170 kg nitrogen fra husdyrgjødsel per år/hektar ikke overskrides. Det berører ikke kravene

som gjelder dyretetthet i forbindelse med dyrenes helse og velferd fastsatt i avsnitt 8 og i vedlegg VIII.
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7.4. Enheter som driver økologisk landbruk, kan opprette samarbeid med andre driftsenheter eller foretak som

oppfyller bestemmelsene i denne forordning, for å spre overskytende gjødsel fra økologisk produksjon. Den

øvre grensen på 170 kg nitrogen fra gjødsel per år/hektar landbruksareal i drift beregnes på grunnlag av det

samlede antall økologiske enheter som deltar i et slikt samarbeid.

7.5. Medlemsstatene kan fastsette lavere grenser enn dem som er nevnt i punkt 7.1-7.4 når det tas hensyn til det

aktuelle områdets egenskaper, bruk av annen nitrogengjødsel på jordene og nitrogentilførsel til avlingene

fra jorden.

7.6. Anleggene til oppbevaring av husdyrgjødsel skal ha en slik kapasitet at de hindrer vannforurensning ved

direkte utslipp eller ved tilsig fra overflaten og nedsiving i jorden.

7.7. For å sikre en god forvaltning av gjødsel, skal anlegg beregnet på oppbevaring av husdyrgjødsel, ha større

kapasitet enn den oppbevaringskapasiteten som er påkrevd for den lengste perioden av året da all spredning

av gjødsel på jordene enten er uhensiktsmessig (ifølge de reglene for god landbrukspraksis som

medlemsstatene har fastsatt) eller er forbudt fordi produksjonsenheten ligger i en sone som er betegnet som

nitratsårbar. 

8. Utendørsarealer og husdyrlokaler

8.1. Generelle prinsipper

8.1.1. Forholdene i husdyrlokalene skal være tilpasset dyrenes biologiske og etologiske behov (f.eks. behovene for

tilstrekkelig bevegelsesfrihet og velvære). Dyrene skal ha lett tilgang til fôr og vann. Isolasjonen,

oppvarmingen og ventilasjonen i bygningen skal sikre at luftsirkulasjonen, støvnivået, temperaturen, den

relative luftfuktigheten og gasskonsentrasjonen ligger innenfor grenser som ikke er skadelige for dyrene.

Bygningen skal ha rikelig naturlig ventilasjon og lys.

8.1.2. Utendørsarealer, utendørs mosjonsarealer eller luftegårder skal om nødvendig gi tilstrekkelig beskyttelse

mot regn, vind, sol og ekstreme temperaturer, avhengig av de lokale klimaforholdene og den aktuelle rasen.

8.2. Dyretetthet og tiltak for å unngå overbeiting

8.2.1. Det er ikke obligatorisk med husdyrlokaler i områder der de klimatiske forholdene tillater at dyrene lever

utendørs.

8.2.2. Dyretettheten i bygningen skal sikre dyrenes velvære og velferd, som særlig avhenger av dyrenes art, rase

og alder. Videre skal dyretettheten være avpasset dyrenes atferdsmessige behov, som særlig avhenger av

gruppens størrelse og dyrenes kjønn. Optimal tetthet skal sikre dyrenes velferd og gi dem et areal som er så

stort at de kan stå naturlig, lett legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige stillinger og foreta alle

naturlige bevegelser som å strekke seg og slå med vingene.

8.2.3. Minste innendørs og utendørs areal og andre egenskaper ved lokaler beregnet på forskjellige dyrearter og 

-kategorier, er fastsatt i vedlegg VIII.

8.2.4. Utendørs skal dyretettheten på beiter, annen gressmark, i heier, våtmarksområder, lyngheier og andre

naturlige eller delvis naturlige habitater være så lav at jorden ikke trampes ned og vegetasjonen ikke

overbeskattes.

8.2.5. Lokaler, binger, utstyr og redskaper skal rengjøres og desinfiseres skikkelig for å hindre enhver

kryssinfeksjon og utvikling av smittebærende organismer. Bare produktene oppført i vedlegg II del E kan

brukes til rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg til husdyr. Avføring, urin og uspist eller spilt

fôr skal fjernes så ofte som nødvendig for i størst mulig grad å hindre lukt og for å unngå at insekter eller

gnagere tiltrekkes. Bare produktene oppført i vedlegg II del B avsnitt 2 kan brukes for å fjerne insekter og

andre skadedyr i bygninger og andre anlegg der det holdes husdyr.
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8.3. Pattedyr

8.3.1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 5.3 skal alle pattedyr ha tilgang til beiter, utendørs mosjonsarealer

eller luftegårder som kan være delvis overbygd, og de skal kunne benytte disse stedene når deres fysio-

logiske tilstand, værforholdene og jordbunnens tilstand tillater det, unntatt dersom det foreligger

fellesskapskrav eller nasjonale krav vedrørende særskilte dyrehelseproblemer som forhindrer dette.

Planteetende dyr skal ha tilgang til beiter når forholdene tillater det.

8.3.2. Når planteetende dyr har tilgang til beiter i beiteperioden, og når vinterlokalene gir dyrene mulighet til å

bevege seg fritt, kan kravet om tilgang til utendørs mosjonsarealer eller luftegårder fravikes i vinter-

månedene.

8.3.3. Uten å berøre siste punktum i punkt 8.3.1, skal avlsokser på over ett år ha tilgang til beiter, utendørs

mosjonsarealer eller luftegårder. 

8.3.4. Som unntak fra punkt 8.3.1 kan den siste oppfôringsfasen for storfe, svin og sau til kjøttproduksjon finne

sted innendørs forutsatt at perioden innendørs ikke overstiger en femdel av dyrenes levetid, og ikke under

noen omstendighet overstiger tre måneder.

8.3.5. Gulvet i husdyrlokalene skal være jevnt, men ikke glatt. Minst halvparten av det samlede gulvarealet skal

være fast, det vil si ikke bestå av gulvrist eller være av typen gittergulv. 

8.3.6. Husdyrlokalene skal ha en bekvem, ren og tørr ligge-/hvileplass av tilstrekkelig størrelse, som består av en

solid konstruksjon uten gulvrist. Hvileområdet skal ha tilstrekkelig med tørt strø. Strøet skal bestå av halm

eller annet egnet naturmateriale. Strøet kan forbedres og berikes med alle de mineralproduktene som er

godkjent som gjødsel i økologisk landbruk i samsvar med del A i vedlegg I.

8.3.7. Ved oppdrett av kalver skal alle driftsenheter uten unntak fra 24. august 2000 oppfylle rådsdirektiv

91/629/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver(***). Det er forbudt å sette kalver som er

over en uke gamle, i separate båser.

8.3.8. Ved oppdrett av svin skal alle driftsenheter fra 24. august 2000 oppfylle rådsdirektiv 91/630/EØF om

fastsettelse av minstestandarder for vern av svin(****). Purker skal imidlertid holdes i grupper, bortsett fra i

siste del av drektighetsperioden og i ammeperioden. Smågriser kan ikke holdes i flat-decks eller i bur.

Dyrene skal kunne gjøre fra seg og rote i mosjonsarealene. Til roting kan det brukes forskjellige substrater. 

8.4. Fjørfe

8.4.1. Fjørfe skal oppdrettes frittgående og ikke holdes i bur. 

8.4.2. Vannfugler skal har tilgang til et vassdrag, et damanlegg eller en innsjø når værforholdene tillater det, slik

at kravene til dyrenes velferd kan oppfylles eller det kan sikres hygieniske forhold.

8.4.3. Bygninger til alt fjørfe skal oppfylle følgende minstekrav:

– minst en tredel av gulvarealet skal være fast, det vil si ikke bestå av gulvrist eller være av typen

gittergulv, og være dekket med strø som for eksempel halm, trespon, sand eller torv,

– i hønsehus for verpehøner skal en tilstrekkelig stor del av det gulvarealet som er tilgjengelig for hønene,

være beregnet på oppsamling av hønemøkk,

– de skal ha sittepinner som i antall og størrelse skal være tilpasset flokkens omfang og fuglenes størrelse,

som fastsatt i vedlegg VIII,

– de skal ha utgangs- og inngangshull av en størrelse som passer til fuglene, og med en kombinert lengde

på minst 4 m per 100 m2 av det arealet i huset som fuglene har tilgang til,

– hvert enkelt fjørfehus skal ikke romme mer enn:
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4 800 kyllinger,

3 000 verpehøner,

5 200 perlehøns,

4 000 moskusender eller pekingender (hunner) eller 3 200 moskusender eller pekingender (hanner) eller

andre ender,

2 500 kapuner, gjess eller kalkuner,

– det samlede fjørfehusarealet som brukes til kjøttproduksjon på en enkelt produksjonsenhet, skal ikke

overstige 1 600 m2.

8.4.4. For verpehøner kan naturlig dagslys suppleres med kunstig belysning for å sikre lys i inntil 16 timer hver

dag med en sammenhengende hvileperiode om natten uten kunstig lys på minst åtte timer.

8.4.5. Fjørfe skal ha tilgang til en utendørs luftegård når værforholdene tillater det, og skal når det er mulig, ha

slik tilgang i minst en tredel av livet sitt. Disse utendørs luftegårdene skal være dekket hovedsakelig med

vegetasjon, gi rimelig ly og gi dyrene lett tilgang til et tilstrekkelig antall trau og fôrhekker.

8.4.6. Av helsemessige grunner skal bygningene tømmes for alle dyr mellom hvert fjørfeparti som oppdrettes. I

denne perioden skal bygningene og utstyret rengjøres og desinfiseres. Dessuten skal luftegårdene stå tomme

etter at hvert fjørfeparti er ferdig oppdrettet slik at vegetasjonen kan vokse opp igjen, og av helsemessige

grunner. Medlemsstatene skal fastsette hvor lenge luftegårdene skal stå tomme, og meddele Kommisjonen

og de øvrige medlemsstatene dette vedtaket. Disse kravene gjelder ikke små flokker av fjørfe som ikke

holdes i luftegårder, og som kan bevege seg fritt hele dagen.

8.5. Generelt unntak for husdyrlokaler

8.5.1. Som unntak fra kravene i punkt 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 og 8.4.5 og kravene til dyretetthet fastsatt i vedlegg VIII,

kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene tillate unntak fra kravene i disse punktene og i vedlegg

VIII i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010. Dette unntaket får bare anvendelse på enheter

som driver med husdyrhold og hvis eksisterende bygninger er oppført før 24. august 1999, og dersom disse

bygningene er i samsvar med nasjonale regler for økologisk oppdrett som gjelder før denne dato, eller i

mangel av slike regler, med private standarder som er akseptert eller anerkjent av medlemsstatene. 

8.5.2. De næringsdrivende som er omfattet av dette unntaket, skal for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet

framlegge en plan som inneholder ordninger som sikrer at bestemmelsene i denne forordning overholdes når

unntaket utløper. 

8.5.3. Innen 31. desember 2006 skal Kommisjonen framlegge en rapport om gjennomføringen av bestemmelsene

i punkt 8.5.1. 

C. BIRØKT OG BIAVLSPRODUKTER

1. Generelle prinsipper

1.1. Birøkt er en viktig virksomhet som bidrar til å verne miljøet og til jord- og skogbruksproduksjon ved at

biene medvirker i bestøvningsprosessen. 

1.2. Om biavlsprodukter kan betegnes som økologisk framstilte, henger nøye sammen med både hvordan

bikubene behandles og miljøets kvalitet. En slik betegnelse avhenger også av hvordan biavlsproduktene

utvinnes, bearbeides og lagres. 

1.3. Når en næringsdrivende har flere driftsenheter der det drives birøkt i samme område, skal alle enhetene

oppfylle kravene i denne forordning. Som unntak fra dette prinsippet kan en næringsdrivende ha enheter

som ikke er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, forutsatt at alle kravene i denne forordning

er oppfylt, bortsett fra bestemmelsene i punkt 4.2 om bigårdenes plassering. I så fall kan ikke produktet

selges med henvisning til økologisk produksjonsmetode.
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2. Omleggingsperiode

2.1. Biavlsprodukter kan selges med henvisning til økologisk produksjonsmetode bare dersom bestemmelsene i

denne forordning har vært oppfylt i minst ett år. I omleggingsperioden skal voksen utskiftes i samsvar med

kravene fastsatt i punkt 8.3.

3. Bienes opprinnelse

3.1. Ved valg av raser skal det tas hensyn til dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres levedyktighet

og motstandsdyktighet mot sykdommer. Det skal fortrinnsvis brukes europeiske raser av Apis mellifera og

lokale økotyper av disse.

3.2. Bigårder skal etableres ved å dele bifolk eller ved å kjøpe svermer eller bikuber som kommer fra enheter

som oppfyller kravene i denne forordning.

3.3. Som et første unntak og med forbehold for forhåndsgodkjenning fra kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet, kan bigårder som allerede finnes i produksjonsenheten, og som ikke er i samsvar med

bestemmelsene i denne forordning, omlegges.

3.4. Som et annet unntak kan det i en overgangsperiode som utløper 24. august 2002 og med forbehold for

omleggingsperiode kjøpes svermer fra birøktere som ikke produserer i samsvar med denne forordning.

3.5. Som et tredje unntak skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillate gjenoppbygging av bigårder når

dødeligheten er høy blant dyrene på grunn av sykdom eller katastrofe når det ikke kan skaffes bigårder som

er i samsvar med denne forordning, med forbehold for omleggingsperiode.

3.6. Som et fjerde unntak kan 10 % per år av de bidronningene og svermene som ikke er i samsvar med denne

forordning, integreres i den økologiske enheten for å fornye bigården, forutsatt at bidronningene og

svermene plasseres i bikuber der de utbygde tavlene eller byggevokstavlene kommer fra økologiske

produksjonsenheter. I så fall er det ikke noen omleggingsperiode.

4. Plassering av bigårdene

4.1. Medlemsstatene kan utpeke regioner eller områder der det ikke kan drives birøkt i samsvar med denne

forordning. Birøkteren skal framlegge for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet et kart i passende

målestokk som viser plasseringen av bigårdene som fastsatt i vedlegg III del A1 punkt 2 første strekpunkt.

Dersom det ikke er foretatt noen slik utpeking, skal birøkteren framlegge for kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet relevant dokumentasjon og bevis, herunder om nødvendig relevante analyser, for at

områdene som hans bifolk har tilgang til, oppfyller kravene fastsatt i denne forordning.

4.2. Bigårdenes plassering skal:

a) sikre at biene har tilstrekkelige naturlige nektar-, honningdugg- og pollenkilder samt tilgang til vann,

b) være slik at nektar- og pollenkildene i en radius på 3 km fra bigården hovedsakelig består av avlinger

produsert etter økologisk produksjonsmetode og/eller har et viltvoksende planteliv i samsvar med kravene

i artikkel 6 og vedlegg I til denne forordning, og av avlinger som ikke hører inn under bestemmelsene i

denne forordning, men som behandles etter metoder som har liten innvirkning på miljøet som for

eksempel de som er nevnt i programmer utviklet i henhold til forordning (EØF) nr. 2078/92(*****), som

ikke i vesentlig grad kan påvirke at biavlsproduktene kan betegnes som økologisk framstilte, 

c) være plassert i tilstrekkelig avstand fra alle produksjonskilder utenfor landbruket som kan være kilder til

forurensning som f.eks.: bykjerner, motorveier, industriområder, fyllplasser, forbrenningsanlegg for avfall

osv. Kontrollmyndighetene eller kontrollorganene skal treffe tiltak for å sikre at disse kravene overholdes.

Ovennevnte krav gjelder ikke for områder der det ikke forekommer blomstring, eller når biene er i dvale.

5. Fôr

5.1. Når produksjonsperioden er over, må det være nok honning og pollen igjen i bikubene til at biene kan overvintre.
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5.2. Det er tillatt med kunstig fôring av bifolkene når ekstreme klimatiske forhold truer bikubenes mulighet for

å overleve. Til kunstig fôring skal det brukes økologisk framstilt honning, fortrinnsvis fra den samme

økologiske enheten.

5.3. Som et første unntak fra punkt 5.2, kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene tillate bruk av

økologisk framstilt sukkersirup eller melasse i stedet for økologisk framstilt honning til kunstig fôring,

særlig når det er nødvendig på grunn av klimatiske forhold som får honningen til å krystallisere.

5.4. Som et annet unntak kan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i en overgangsperiode som utløper 

24. august 2002, tillate sukkersirup, melasse og honning som ikke omfattes av denne forordning, til kunstig

fôring.

5.5. Følgende opplysninger om kunstig fôring skal føres inn i bigårdenes register: produkttype, datoer, mengder

og de bikubene der det brukes.

5.6. Andre produkter enn dem som er angitt i punkt 5.1-5.4, kan ikke brukes i birøkt i samsvar med denne

forordning.

5.7. Kunstig fôring kan bare finne sted mellom siste høsting av honning og 15 dager før neste nektar- og

honningduggsesong.

6. Sykdomsforebygging og veterinærbehandling

6.1. Sykdomsforebygging i birøkt skal bygge på følgende prinsipper: 

a) valg av egnede hardføre raser,

b) anvendelse av visse metoder som fremmer stor motstandsdyktighet mot sykdom og forebygger

infeksjoner, som regelmessig utskifting av bidronningene, systematisk kontroll av bikubene for å

oppdage unormale helsetilstander, kontroll av droneyngel i bikubene, regelmessig desinfisering av

materiell og utstyr, destruering av forurenset materiell eller forurensningskilder, regelmessig utskifting

av bivoks og tilstrekkelige reserver av pollen og honning i bikubene.

6.2. Dersom bifolkene blir syke eller angrepet til tross for alle ovennevnte forebyggende tiltak, skal de behandles

omgående og om nødvendig plasseres i isolerte bigårder.

6.3. Bruk av veterinærpreparater i birøkt etter denne forordning skal skje etter følgende prinsipper:

a) de kan brukes dersom tilsvarende bruk er tillatt i medlemsstaten i samsvar med relevante fellesskaps-

bestemmelser eller nasjonale bestemmelser i samsvar med fellesskapsretten,

b) fytoterapeutiske og homøopatiske produkter skal brukes framfor allopatiske produkter framstilt ved kjemisk

syntese, forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den tilstand som behandlingen er beregnet på,

c) dersom produktene nevnt ovenfor viser seg å være, eller sannsynligvis kommer til å være, virkningsløse

for å utrydde en sykdom eller bekjempe et angrep fra skadedyr som kan ødelegge bifolkene, kan

allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese, benyttes når en veterinær eller andre som er

bemyndiget av medlemsstaten, har ansvaret, med forbehold for prinsippene fastsatt i bokstav a) og b),

d) bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese, til forebyggende behandling er

forbudt,

e) med forbehold for prinsippene i bokstav a), kan maursyre, melkesyre, eddiksyre og oksalsyre og

følgende stoffer: mentol, tymol, eukalyptol eller kamfer brukes ved angrep av Varroa jacobsoni.

6.4. I tillegg til ovennevnte prinsipper skal det være tillatt med veterinærbehandling eller behandling av bikuber,

utbygde tavler osv. som er obligatorisk etter nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk.

6.5. Dersom det i denne perioden behandles med allopatiske produkter framstilt ved kjemisk syntese, skal

bifolkene som er behandlet, plasseres i isolerte bigårder, og all voks skal skiftes ut med voks som oppfyller

kravene i denne forordning. Deretter gjelder omleggingsperioden på ett år for disse bifolkene.
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6.6. Kravene fastsatt i foregående punkt, gjelder ikke for produktene nevnt i punkt 6.3 bokstav e).

6.7. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produkttypen (herunder også det farmakologisk virksomme

stoffet) og opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, behandlingens varighet og lovbestemt

tilbakeholdelsestid registreres omhyggelig og meddeles kontrollmyndigheten eller kontrollorganet før

produktene markedsføres som økologiske.

7. Håndtering og identifikasjon av biene

7.1. Tilintetgjøring av bier på tavlene som metode i forbindelse med høsting av biavlsprodukter, er forbudt. 

7.2. Skamfering som å klippe bidronningenes vinger, er forbudt.

7.3. Det er tillatt å skifte ut bidronningene ved å avlive den gamle bidronningen. 

7.4. Det er tillatt å tilintetgjøre droneyngel bare som et ledd i å begrense angrep av Varroa jacobsoni. 

7.5. Bruk av kjemisk syntetisk repellent under utslynging av honning er forbudt. 

7.6. Det området der bigården er plassert, skal være registrert sammen med identifikasjon av bikubene.

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal underrettes om flytting av bigårdene innen en frist som er

avtalt med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

7.7. Det skal sørges spesielt for å sikre passende utslynging, bearbeiding og lagring av biavlsprodukter. Alle

tiltak som treffes for å oppfylle disse kravene, skal registreres.

7.8. Fjerning av skattekasser og utslynging av honning skal føres i registeret for bigården.

8. Egenskaper ved bikuber og materialer som brukes i birøkt

8.1. Bikubene skal hovedsakelig være laget av naturlige materialer som ikke representerer noen risiko for

forurensning av miljøet eller biavlsproduktene.

8.2. Med unntak av produktene nevnt i punkt 6.3 bokstav e), kan det bare brukes naturlige stoffer som propolis,

voks og vegetabilske oljer i bikubene.

8.3. Voks til ny byggevoks skal komme fra enheter som driver økologisk produksjon. Som et unntak kan

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet under særlige omstendigheter når det ikke er økologisk voks på

markedet, tillate at det særlig i nye anlegg eller i omleggingsperioden brukes voks som ikke kommer fra

slike enheter, forutsatt at den kommer fra skrellevoks.

8.4. Det er forbudt å bruke utbygde tavler som inneholder yngel ved utslynging av honning.

8.5. For å beskytte materiell (rammer, bikuber, utbygde tavler), særlig mot skadedyr, er det tillatt å bruke bare

produkter nevnt i vedlegg II del B punkt 2.

8.6. Fysisk behandling som damp eller direkte flamme er tillatt.

8.7. Til rengjøring og desinfisering av materiell, bygninger, utstyr, redskaper og produkter som brukes i birøkt,

er det tillatt å bruke bare de egnede stoffene nevnt i vedlegg II del E.

(*) EFT L 142 av 2.6.1997, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 2331/98 (EFT L 291 av

30.10.1998, s. 10).

(**) EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1.

(***) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28. Direktivet sist endret ved direktiv 97/2/EF (EFT L 25 av 28.1.1997, s. 24).

(****) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 33.

(*****) EFT L 215 av 30.7.1992, s. 85. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2772/95 (EFT L 288 av

1.12.1995, s. 35).»
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II. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. Overskriften i del B skal lyde: 

«B. VERNEMIDLER

1. Plantevernmidler.»

2. I del B skal nytt avsnitt 2 lyde:

«2. Produkter til bekjempelse av skadedyr og sykdommer i bygninger og anlegg for husdyr:

Produkter oppført i del B avsnitt 1

Rottegift».

3. Del C «ANDRE PRODUKTER» skal lyde:

«C. FÔRMIDLER 

1. Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse

1.1. Korn samt produkter og biprodukter av dette. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

havre i form av korn, flak, fôrmel, skallmel og kli; bygg i form av korn, proteiner og avfallsmel; ris i form

av korn, bruddris, kli og kimekspeller; hirse i form av korn; rug i form av korn, avfallsmel, fôrmel og kli;

sorghum i form av korn; hvete i form av korn, avfallsmel, kli, glutenfôr, gluten og kim; spelthvete i form av

korn; rughvete i form av korn; mais i form av korn, kli, fôrmel, kimekspeller og gluten; maltspirer; mask.

1.2. Oljeholdige frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under

denne kategorien: 

rapsfrø, rapsekspeller og rapsskall; soya i form av bønner, kokt soya, ekspeller og skall; solsikke i form av

frø og ekspeller; bomull i form av frø og ekspeller; lin i form av frø og ekspeller; sesam i form av frø og

ekspeller; palmekjerne i form av ekspeller; rybsfrø i form av ekspeller og skall; gresskarfrø i form av

ekspeller; olivenpulp (fra fysisk ekstraksjon).

1.3. Belgvekstfrø samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

kikert i form av frø; perlebønne i form av frø; fôrskolm i form av frø som har vært underkastet en passende

varmebehandling; erter i form av frø, ertefôrmel og kli; bønnevikke i form av frø, fôrmel og kli; hestebønne

i form av frø; vikke i form av frø og lupin i form av frø.

1.4. Rotknoller og røtter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

sukkerbetepulp, tørket bete, potet, søtpotet i form av rotknoll, manioka i form av rot, potetpulp (biprodukt

ved ekstraksjon av potetstivelse), potetstivelse, potetprotein og tapioka.

1.5. Andre frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

johannesbrødbelger, sitrusfruktmasse, pressrester av epler, tomat og druer.

1.6. Fôr, herunder grovfôr. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

luserne, lusernemel, kløver, kløvermel, gress (fra fôrvekster), gressmel, høy, ensilasje, halm fra korn og

rotvekster til fôr.
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1.7. Andre planter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

melasse som bindemiddel i fôrblandinger, algemel (framstilt ved tørking og maling av tang og tare som

vaskes for å redusere jodinnholdet), pulvere og ekstrakter av planter, vegetabilske proteinekstrakter (bare til

unge dyr), krydder og krydderurter.

2. Fôrmidler av animalsk opprinnelse

2.1. Melk og melkeprodukter. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

rå melk som definert i artikkel 2 i direktiv 92/46/EØF(*), melkepulver, skummetmelk, skummetmelkpulver,

kjernemelk, kjernemelkpulver, myse, mysepulver, mysepulver med lavt sukkerinnhold, myseproteinpulver

(ekstrahert ved fysisk behandling), kaseinpulver og laktosepulver.

2.2. Fisk, andre saltvannsdyr samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

fisk, fiskeolje og ikke raffinert torskelevertran; autolysater, hydrolysater og proteolysater fra fisk, bløtdyr

eller krepsdyr framstilt ved enzymprosess, også i løselig form, utelukkende til unge dyr; fiskemel. 

3. Fôrmidler av mineralsk opprinnelse

Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

Natrium:

ikke raffinert havsalt

ubehandlet steinsalt

natriumsulfat

natriumkarbonat

natriumhydrogenkarbonat

natriumklorid

Kalsium:

mergel

skall fra vanndyr (herunder bein fra tiarmet blekksprut)

kalsiumkarbonat

kalsiumlaktat

kalsiumglukonat

Fosfor:

dikalsiumfosfat fra bein

defluorinert dikalsiumfosfat

defluorinert monokalsiumfosfat

Magnesium:

vannfritt magnesium

magnesiumsulfat

magnesiumklorid

magnesiumkarbonat

Svovel:

natriumsulfat.»
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4. Ny del D, E og F skal lyde:

«D. TILSETNINGSSTOFFER I FÔRVARER, VISSE STOFFER SOM BRUKES I FÔRVARER (DIREKTIV

82/471/EØF) OG HJELPESTOFFER SOM BRUKES I FÔRVARER

1. Tilsetningsstoffer i fôrvarer

1.1. Mikronæringsstoffer. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

E 1 Jern:

jern(II)karbonat

jern(II)sulfat, monohydrat 

jern(III)oksid

E 2 Jod:

kalsiumjodat, vannfritt

kalsiumjodat, heksahydrat

kaliumjodid

E 3 Kobolt:

kobolt(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat

basisk kobolt(II)karbonat, monohydrat

E 4 Kobber:

kobber(II)oksid

basisk kobber(II)karbonat, monohydrat

kobber(II)sulfat, pentahydrat

E 5 Mangan:

mangan(II)karbonat

mangan (II og III) oksid

mangan(II)sulfat, mono- og/eller tetrahydrat

E 6 Sink:

sinkkarbonat

sinkoksid

sinksulfat, mono- og/eller heptahydrat

E 7 Molybden:

ammoniummolybdat, naturiummolybdat

E 8 Selen:

natriumselenat

natriumselenitt

1.2. Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. Følgende stoffer hører inn

under denne kategorien:

vitaminer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF(**):

– fortrinnsvis framstilt av råstoffer som er naturlig til stede i fôrvarer,

eller

– syntetiske vitaminer som er identiske med naturlige vitaminer, bare til dyr med én mage.

1.3. Enzymer. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

enzymer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF.

1.4. Mikroorganismer. Følgende mikroorganismer hører inn under denne kategorien:

mikroorganismer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF.
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1.5. Konserveringsmidler. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

E 236 maursyre bare til ensilasje

E 260 eddiksyre bare til ensilasje

E 270 melkesyre bare til ensilasje

E 280 propionsyre bare til ensilasje

1.6. Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

E 551b kolloidal silisiumoksid

E 551c kiselgur

E 553 sepiolitt

E 558 bentonitt

E 559 kaolin

E 561 vermikulitt

E 599 perlitt

2. Visse produkter som brukes i fôrvarer

Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

—

3. Hjelpestoffer som brukes i fôrvarer

3.1. Hjelpestoffer til ensilasje. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

havsalt, steinsalt, enzymer, gjær, myse, sukker, sukkerbetepulp, mel, melasse og melkesyre-, eddiksyre-,

maursyre- og propionsyrebakterier.

Når værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring, kan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillate

bruk av melkesyre, maursyre, propionsyre og eddiksyre til ensilasjeproduksjon.

E. PRODUKTER SOM ER TILLATT TIL RENGJØRING OG DESINFISERING AV BYGNINGER OG ANLEGG

FOR HUSDYR (F.EKS. UTSTYR OG REDSKAPER)

Kalium- og natriumsåpe

Vann og damp

Kalkmelk

Kalk

Brent kalk

Natriumhypokloritt (f.eks. flytende blekemiddel)

Kaustisk soda

Kaliumhydroksid

Hydrogenpersoksid

Naturlige planteekstrakter

Sitronsyre, pereddiksyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre og eddiksyre

Alkohol

Salpetersyre (melke- og meieriutstyr)

Fosforsyre (melke- og meieriutstyr)

Formaldehyd

Produkter til rengjøring og desinfisering av spener og melkeutstyr

Natriumkarbonat
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F. ANDRE PRODUKTER

(*) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 94/71/EF (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 33).

(**) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/19/EF (EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39).»

III. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

1. Overskriften til del A skal lyde: «A.1. Vekster og vegetabilske produkter fra landbruksproduksjon eller innhøsting».

2. Ny del A.2 skal lyde:

«A.2. Dyr og animalske produkter fra husdyrhold

1. Ved iverksetting av den kontrollordningen som særlig gjelder for husdyrhold, skal produsenten og

kontrollorganet utarbeide:

– en fullstendig beskrivelse av bygningene for husdyr, beitene, mosjonsarealene utendørs, luftegårdene

osv. og eventuelt lokalene for lagring, emballering og bearbeiding av husdyr, animalske produkter,

råstoffer og innsatsfaktorer,

– en fullstendig beskrivelse av anleggene for oppbevaring av husdyrgjødsel,

– en plan for spredning av den husdyrgjødsel som er avtalt med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

sammen med en fullstendig beskrivelse av de arealene som er avsatt til planteproduksjon,

– eventuelt bestemmelsene i kontrakter inngått med andre gårdbrukere om spredning av husdyrgjødsel,

– en forvaltningsplan for den enheten som driver økologisk husdyrhold (dvs. forvaltning med hensyn til

fôring, formering, helse osv.),

– alle konkrete tiltak som skal treffes på husdyrenheten for at bestemmelsene i denne forordning skal

kunne oppfylles.

Denne beskrivelsen og de tiltak som måtte være aktuelle, skal oppføres i en inspeksjonsrapport som skal

kontrasigneres av vedkommende produsent.

Rapporten skal dessuten inneholde produsentens forpliktelse til å utøve virksomheten i samsvar med 

artikkel 5 og 6 og ved eventuell overtredelse å akseptere anvendelse av tiltakene fastsatt i artikkel 9 nr. 9 og

eventuelt artikkel 10 nr. 3. 

2. De generelle kontrollkravene fastsatt i del A.1 punkt 1 og punkt 4-8 om vekster og vegetabilske produkter,

får anvendelse på dyr og animalske produkter.

Som unntak fra disse reglene er det tillatt å oppbevare allopatiske veterinærpreparater og antibiotika på

driftsenheten forutsatt at de er foreskrevet av en veterinær i forbindelse med behandlinger nevnt i vedlegg I,

at de oppbevares på et sted under tilsyn, og at det føres en journal over dem.

3. Dyrene skal til enhver tid være identifisert ved bruk av teknikker som er tilpasset hver art, enkeltvis for store

pattedyr, enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre pattedyr.

4. Det skal føres husdyrjournaler i form av et register som til enhver tid skal være tilgjengelig på driftsenheten

for kontrollmyndighetene eller kontrollorganene.

Journalene, som skal gi en fullstendig beskrivelse av driften av besetningen, skal inneholde følgende

opplysninger:

– etter art, dyr som ankommer driftsenheten: opprinnelse og ankomstdato, omleggingsperiode,

identifikasjonsmerke og tidligere veterinærforhold,

– dyr som forlater driftsenheten: alder, antall og vekt ved slakting, identifikasjonsmerke og bestemmelses-

sted,
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– eventuelle tap av dyr og grunnen til tapene,

– fôr: fôrtype, herunder fôrtilskudd, mengde av de forskjellige bestanddelene i rasjonen, perioder med

tilgang til utendørsarealer, perioder med beiteskifte dersom det er begrensninger på dette området,

– forebygging av sykdom, terapeutiske inngrep og veterinærbehandling: behandlingsdato, diagnose,

behandlingsproduktets art, behandlingsmåte, resepten fra veterinær for veterinærbehandling med

begrunnelse og de tilbakeholdelsestidene som gjelder før de animalske produktene kan markedsføres.

5. Dersom produsenten driver flere husdyrenheter i samme region, er de enhetene som produserer dyr eller

animalske produkter som ikke er omfattet av artikkel 1, også underkastet kontrollordningen når det gjelder

punkt 1 første, annet og tredje strekpunkt i denne delen om dyr og animalske produkter samt bestemmelsene

om programmet for husdyrhold, husdyrjournalene og prinsippene for oppbevaring av produkter som brukes

til husdyrhold.»

3. Overskriften til del B skal lyde:

«B. Enheter for tilberedning av vegetabilske og animalske produkter og næringsmidler som inneholder vegetabilske og

animalske produkter.»

4. Overskriften til del C skal lyde:

«C. Importører av vegetabilske produkter, animalske produkter og næringsmidler som inneholder vegetabilske og/eller

animalske produkter fra tredjestater».

IV. I vedlegg VI innsettes følgende avsnitt etter første avsnitt «Generelle prinsipper»:

«I påvente av at bestemmelsene i del A og B i dette vedlegg skal vedtas, og for å dekke særlig tilberedning av næringsmidler

som inneholder ett eller flere animalske produkter, får nasjonale regler anvendelse.»

V. Nytt vedlegg VII og VIII skal lyde:

«VEDLEGG VII

Høyeste antall dyr per hektar Høyeste antall dyr per hektar

Kategori eller art (tilsvarende 170 kg N/ha/år)

Hester på over seks måneder 2

Oppfôringskalver 5

Annet storfe på under ett år 5

Storfe på fra ett og inntil to år, hanner 3,3

Storfe på fra ett og inntil to år, hunner 3,3

Storfe på to år og over, hanner 2

Avlskviger 2,5

Oppfôringskviger 2,5

Melkekuer 2

Melkekuer tatt ut av produksjon 2

Andre kuer 2,5

Avlskaniner 100

Søyer 13,3

Geiter 13,3

Smågriser 7,4

Avlspurker 6,5

Oppfôringssvin 14

Andre svin 14

Broilere 580

Verpehøner 230
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VEDLEGG VIII

Minste innendørs og utendørs areal og andre karakteristika ved lokaler for de forskjellige produksjonsartene og

produksjonstypene 

1. STORFE, SAU OG SVIN

Innendørsareal Utendørsareal

(det nettoareal som dyrene skal (mosjonsareal, 

ha til rådighet) unntatt beiter)

Minste levende
m2/dyr m2/dyr

vekt (kg)

Avls- og oppfôringsstorfe og avls- og inntil 100 1,5 1,1

oppfôringshester inntil 200 2,5 1,9

inntil 350 4,0 3

over 350 5 med et minimum 3,7 med et minimum 

på 1 m2/100 kg på 0,75 m2/100 kg

Melkekuer 6 4,5

Avlsokser 10 30

Sauer og geiter 1,5 per sau/geit 2,5

0,35 per lam/kje med 0,5 per lam/kje

Purker med unger på inntil 40 dager 7,5 per purke 2,5

Oppfôringssvin inntil 50 0,8 0,6

inntil 85 1,1 0,8

inntil 110 1,3 1

Smågriser over 40 dager og 0,6 0,4

inntil 30 kg

Avlssvin 2,5 per hunndyr 1,9

6,0 per hanndyr 8,0



2. FJØRFE

Innendørsareal
Utendørsareal

(det nettoareal som dyrene
(m2 areal

skal ha til rådighet)
til rådighet 

på skift/dyr)
Antall dyr/m2 cm sittepinne/dyr rede

Verpehøner 6 18 8 verpehøner per 4, forutsatt at grensen 

rede eller ved felles på 170 kg N/ha/år

rede, 120 cm2 ikke overskrides

per fugl

Fjørfe til oppfôring 10 med høyst 20 (bare for 4 per broiler

(i faste lokaler) 21 kg levende perlehøns) og perlehøns

vekt/m2 4,5 per and

10 per kalkun

15 per gås

For alle nevnte arter

skal ikke grensen

på 170 kg N/ha/år 

overskrides

Fjørfe til oppfôring 16(*) i mobile 2,5, forutsatt at

(i mobile lokaler) fjørfehus med grensen på 170 kg

høyst 30 kg N/ha/år ikke 

levende vekt/m2 overskrides

(*) Bare i mobile hus der gulvarealet ikke overstiger 150 m2, som er åpne om natten.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om
fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på
næringsmiddel(1), særlig artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96 skal medlemsstatene innen ett år etter at
forordningen er trådt i kraft, oversende Kommisjonen listen over aromastoffer som kan brukes i eller på
næringsmidler markedsført på deres territorium.

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning skal meldte aromastoffer der lovlig bruk i en medlemsstat
skal godkjennes av de andre medlemsstatene, føres opp i et register vedtatt etter framgangsmåten fastsatt
i forordningens artikkel 7.

Enkelte aromastoffer er for tiden underlagt restriksjoner eller forbud i visse medlemsstater.

Restriksjoner eller forbud som er i kraft den dagen dette vedtak gjøres, vil fortsatte kunne anvendes inntil
det er foretatt en fullstendig vurdering av vedkommende stoff.

Under alle omstendigheter kan en medlemsstat som fastslår at et aromastoff oppført i registeret kan utgjøre
en fare for folkehelsen, påberope seg beskyttelsesklausulen fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2232/96.

Registeret ligger til grunn for vurderingsprogrammet som er fastsatt i artikkel 4 i nevnte forordning, og
som skal vedtas innen åtte måneder etter at registeret er vedtatt.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler –

GJORT DETTE VEDTAK:
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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. februar 1999

om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på
næringsmidler utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og

rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996(*)

[meddelt under nummer K(1999) 399]

(1999/217/EF)

2001/EØS/31/14

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2000 av 28.
juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 12.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
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Artikkel 1

Registeret over aromastoffer i vedlegget til dette vedtak vedtas herved.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
(2) Norge og Island.
(3) Chemical Abstracts Service.
(4) Council of Europe.
(5) EFT C 131 av 29.4.1998, s. 3.
(6) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.

Register over aromastoffer meldt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein
framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på 

næringsmiddel

I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996
om fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller
på næringsmiddel(1) har Kommisjonen fra medlemsstatene og visse EFTA-stater som er part i EØS-
avtalen(2) mottatt lister over aromastoffer som er godkjent for bruk på deres territorium, og som derfor bør
kunne omsettes fritt i samsvar med nevnte avtale.

På grunnlag av ovenstående og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i ovennevnte forordning har Kommisjonen
laget dette utkast til register, som må vedtas innen ett år etter utløpet av meldingsperioden, og der listen
over meldte stoffer er tatt inn som vedlegg.

Hovedlisten er delt inn i tre forskjellige deler. Denne inndelingen var nødvendig, da ingen av de
nåværende klassifikasjonssystemene for kjemikalier omfatter samtlige meldte stoffer. En fjerde del
omfatter stoffer som en medlemsstat har anmodet om fortrolig behandling av for å verne produsentens
immaterialrettigheter.

DEL 1

I denne delen, som er den største, er stoffene klassifisert etter CAS-nummer(3), såfremt de er tildelt eller
meddelt et slikt nummer.

DEL 2

Når det ikke foreligger CAS-nummer, vises det i del 2 til Europarådets kodesystem CoE(4).

DEL 3

Det er utelukkende når det ikke finnes noen henvisning til ovennevnte kodesystemer at det har vært
nødvendig å føre noen få resterende stoffer opp i denne delen. Opprinnelig var de ordnet alfabetisk på
grunnlag av sin vanlige betegnelse på engelsk. For å unngå uoverensstemmelser etter oversettelsen er
hvert stoff blitt tildelt et eget ad hoc-nummer.

DEL 4

I del 4 er det oppført et begrenset antall stoffer meldt av en eller flere medlemsstater i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 siste ledd, der det fastslås at aromastoffene skal betegnes på en slik måte
at produsentens immaterialrettigheter vernes. Det er med andre ord blitt anmodet om fortrolig behandling
av disse aromastoffene, noe som forklarer hvorfor de benevnes i kodeform. En kommisjonsmelding(5) og
en kommisjonsrekommandasjon(6) gir retningslinjer for hvordan denne bestemmelsen skal anvendes i
praksis. Det bemerkes at selv om bare et begrenset antall bemyndigede personer har tilgang til de relevante
opplysningene, er fortrolig behandling av dataene bare sikret for et tidsrom på fem år fra det tidspunkt
meldingen ble mottatt. Den fortrolige behandlingen berører på ingen måte de rettslige bestemmelser som
får anvendelse for vedkommende aromastoffer. Det bør særlig understrekes at forpliktelsen til bare å
markedsføre stoffer som ikke utgjør en fare for folkehelsen, og til å overholde den obligatoriske
sikkerhetsvurderingen, er uinnskrenket.
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I del 1 til 3 er også EINECS(1)- og FEMA-nummer(2) angitt, såfremt de foreligger.

I kolonnen «merknader» er tilleggsopplysninger angitt i form av tall med følgende forklaring:

1. Stoff som foruten sine smaksgivende egenskaper brukes til andre formål i eller på næringsmidler, og
som derfor kan være omfattet av andre lovbestemmelser.

2. Stoff hvis bruk er underlagt restriksjoner eller forbud i enkelte medlemsstater.

3. Stoff som skal prioriteres for vurdering.

4. Stoff som det skal framlegges ytterligere opplysninger om.

Kommisjonen er fullt ut klar over at nødvendigheten av å føre stoffene opp i forskjellige deler har ført til
at det forekommer dubletter og overlappinger i registeret. Dette skyldes først og fremst at det benyttes et
stort antall forskjellige betegnelser på ett og samme stoff. Det er imidlertid også en kjent sak at mangel på
konsekvens også forekommer selv i et anerkjent klassifikasjonssystem som CAS. En finjustering på det
nåværende stadium kan imidlertid virke forhastet, i tillegg til at et slikt arbeid ville være både komplisert
og tidkrevende. Det ville utvilsomt være mer hensiktsmessig først å registrere dublettene for så å slette
dem i selve vurderingsfasen (i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96), for først da vil
samtlige relevante opplysninger om et gitt stoff være tilgjengelige. Det er også på det stadiet det bør
vurderes om det skal utarbeides et mer hensiktsmessig og enhetlig nummereringssystem for
aromastoffene.

Det er derfor blitt ansett som en bedre løsning å opprettholde samtlige dubletter som måtte finnes i
registeret, for å unngå faren for å slette stoffer som under enhver omstendighet skal beholdes.

Behandlingen av salter og andre avledede forbindelser av «generiske» stoffer reiser et særlig problem.
Enkelte stoffer er blitt meldt med en høy grad av presisjon. Et typisk eksempel er kinin, som er meldt som
sådant, men også som sulfat, bisulfat, klorhydrat, hydroklorid og monohydroklorid dihydrat, og alle er blitt
tildelt sitt CAS-nummer. Andre stoffer har ikke vært gjenstand for en så detaljert identifisering. Og for et
visst antall syrer eller baser opplyses det ikke om de avledede saltene også er omfattet. Rent provisorisk
godtas det, men utelukkende for dette registeret, at salter av ammonium, natrium, kalium og kalsium samt
disse stoffenes klorider, karbonater og sulfater grupperes under det «generiske» stoffet, forutsatt at de har
smaksgivende egenskaper. Det er imidlertid åpenbart at endelig godkjenning vil være avhengig av
resultatene av vurderingen, og det bør i slike tilfeller kontrolleres nøye om en slik samgruppering er
korrekt.

[Listen i registeret over aromastoffer er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. L 84 av
27.3.1999, s. 5]

(1) European Inventory of Existing Chemical Substances: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer.
(2) Flavour and Extract Manufacturers' Association: Forbundet av aromastoff- og ekstraktprodusenter.
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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. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinær-
preparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1943/1999(2), særlig
artikkel 6 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan fastsettes først
etter at Komiteen for veterinærpreparater har gjennom-
gått alle opplysninger av betydning for spørsmålet om
hvorvidt restmengdene av det aktuelle stoffet er
uskadelige for forbrukeren av næringsmidler av animalsk
opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på
industriell bearbeiding av næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse bør det angis i hvilke dyrearter slike rest-
mengder kan forekomme, hvilke nivåer som kan tillates
for hvert av de aktuelle kjøttvev fra det behandlede dyr
(målvev), og arten av den restmengde som er av
betydning for kontrollen av restmengder (restmarkør).

4) For kontrollen av restmengder, som fastsatt i Felles-
skapets regelverk på området, bør maksimumsgrenser for
restmengder vanligvis fastsettes for målvev fra lever eller
nyrer. Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra skrotter
i internasjonal handel, og det bør derfor også fastsettes
grenseverdier for muskel- eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater er beregnet på å tilføres
eggleggende fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør
det også fastsettes grenseverdier for egg, melk eller
honning.

6) Flubendazol og florfenikol bør oppføres i vedlegg I til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Strychni semen, ruta graveolens, ruscus aculeatus, lauri
fructus, lauri folii aetheroleum, juniperi fructus,
hippocastani semen og capsici fructus acer bør oppføres i
vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

8) For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige
undersøkelser bør foksim oppføres i vedlegg III til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

9) Det bør fastsettes en frist på 60 dager før denne
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet
til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av
bestemmelsene i denne forordning kan være nødvendige
i tillatelsene til markedsføring av de aktuelle
veterinærpreparatene gitt i henhold til rådsdirektiv
81/851/EØF(3), sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4).

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2385/1999

av 10. november 1999

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en
fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2001/EØS/31/15

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 288 av 11.11.1999, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 13.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) EFT L 241 av 11.9.1999, s. 9. 

(3) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31.



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

Utferdiget i Brussel, 10. november 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinær-
preparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/1999(2), særlig
artikkel 6 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan fastsettes først
etter at Komiteen for veterinærpreparater har gjennom-
gått alle opplysninger av betydning for spørsmålet om
hvorvidt restmengdene av det aktuelle stoffet er
uskadelige for forbrukeren av næringsmidler av animalsk
opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på
industriell bearbeiding av næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse bør det angis i hvilke dyrearter slike
restmengder kan forekomme, hvilke nivåer som kan
tillates for hvert av de aktuelle kjøttvev fra det
behandlede dyr (målvev), og arten av den restmengde
som er av betydning for kontrollen av restmengder
(restmarkør).

4) For kontrollen av restmengder, som fastsatt i Felles-
skapets regelverk på området, bør maksimumsgrenser for
restmengder vanligvis fastsettes for målvev fra lever eller

nyrer. Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra skrotter
i internasjonal handel, og det bør derfor også fastsettes
grenseverdier for muskel- eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater er beregnet på å tilføres
eggleggende fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør
det også fastsettes grenseverdier for egg, melk eller
honning.

6) Meloksikam, amitraz og albendazoloksid bør oppføres i
vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Kloramin T, paracetamol, humussyrer, deres natrium-
salter, klorfenamin, bituminosulfonater, ammonium- og
natriumsalter og betainglukuronat og 2-aminoetanol-
glukuronat bør oppføres i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

8) For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige
undersøkelser bør disyklanil oppføres i vedlegg III til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

9) Det bør fastsettes en frist på 60 dager før denne
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet
til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av
bestemmelsene i denne forordning kan være nødvendige
i tillatelsene til markedsføring av de aktuelle veterinær-
preparatene gitt i henhold til rådsdirektiv 81/851/EØF(3),
sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4).

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2393/1999

av 11. november 1999

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en
framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2001/EØS/31/16

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 290 av 12.11.1999, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 13.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) EFT L 288 av 11.11.1999, s. 14. 

(3) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31.



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

Utferdiget i Brussel, 11. november 1999.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
98/13/EF av 12. februar 1998 om teleterminal- og satellittjord-
stasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets
samsvar(1), særlig artikkel 7 nr. 2 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 7 nr. 2 første
strekpunkt i direktiv 98/13/EF vedtatt tiltaket om
klarlegging av hvilken type terminalutstyr som bør
omfattes av en felles teknisk forskrift, samt den tilhørende
erklæring om forskriftens virkeområde.

2) De tilsvarende harmoniserte standarder eller deler av disse
bør vedtas for gjennomføring av de grunnleggende kravene
som skal omformes til felles tekniske forskrifter. 

3) For å sikre kontinuiteten i markedsadgangen for
produsenter er det nødvendig å tillate overgangsordninger
for utstyr som er godkjent i henhold til nasjonale forskrifter
om typegodkjenning.

4) Forslaget er i henhold til artikkel 29 nr. 2 framlagt for
Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE).

5) Den felles tekniske forskrift som vedtas ved dette vedtak,
er i samsvar med uttalelse fra ACTE –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr beregnet på
å tilknyttes et offentlig telenett, og som omfattes av den
harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Ved dette vedtak fastlegges en felles teknisk forskrift som
omfatter tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker
for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed
circuit switched data – HSCSD).

Artikkel 2

1. Den felles tekniske forskrift skal omfatte den
harmoniserte standard utarbeidet av vedkommende
standardiseringsorgan, for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende krav nevnt i artikkel 5 bokstav c)-f) i direktiv
98/13/EF. Henvisningen til standarden finnes i vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak, skal være i
samsvar med den felles tekniske forskrift nevnt i nr. 1 og
gjeldende tekniske forskrifter fastsatt i kommisjonsvedtak
98/574/EF(2) og 98/575/EF(3). Utstyret skal dessuten oppfylle
de grunnleggende krav nevnt i artikkel 5 bokstav a) og b) i
direktiv 98/13/EF samt kravene i alle andre direktiver som får
anvendelse, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(4) og 89/336/EØF(5).

KOMMISJONSVEDTAK 

av 7. juli 1999

om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere 
tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring

(high speed circuit switched data - HSCSD) (*)

[meddelt under nummer K(1999) 2029]

(1999/511/EF)

2001/EØS/31/17

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 28.7.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 14.

(1) EFT L 74 av 12.3.1998, s. 1.

(2) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 30.
(3) EFT L 278 av 15.10.1998, s. 35.
(4) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29.
(5) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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Artikkel 3

Meldte organer utpekt til å gjennomføre framgangsmåtene omhandlet i artikkel 10 i direktiv 98/13/EF skal for
terminalutstyr omfattet av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak bruke eller sikre bruk av den harmoniserte standard nevnt
i vedlegget innen ikrafttredelsen av dette vedtak.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. juli 1999.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

HENVISNING TIL DEN HARMONISERTE STANDARD SOM FÅR ANVENDELSE

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); attachment requirements for global system for mobile
communications (GSM); high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations; access (GSM 13.34
version 5.0.2)

[Digitalt telekommunikasjonssystem (fase 2+); tilknytningskrav til GSM-systemet (globalsystem for mobil-
kommunikasjon); mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed
circuit switched data – HSCSD) ; tilgang (GSM 13.34 versjon 5.0.2)]

ETSI

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner

Sekretariatet

EN 301 419-2: april 1998

(uten forordet)

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner er anerkjent i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/34/EF.

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor er utarbeidet i henhold til et mandat utstedt etter de gjeldende
framgangsmåter i direktiv 98/34/EF.

Den fullstendige teksten til den harmoniserte standard nevnt ovenfor kan bestilles fra:

Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia-Antipolis Cedex

eller

Europakommisjonen
DG XIII/A.2 – (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

eller fra enhver annen organisasjon som er ansvarlig for formidling av ETSI-standarder. En liste over disse
adressene finnes på Internett-adressen www.ispo.cec.be.

14.6.2001 Nr. 31/105EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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EUROPAPALAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 95,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Produkttryggleik og skadebot for skadar som skriv seg frå
produkt med tryggleiksmanglar, er samfunnsmessige krav
som må stettast innanfor den indre marknaden. Felles-
skapet har stetta desse krava ved direktiv 85/374/EØF(4)
og rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om alminnelig
produktsikkerhet(5).

2) Ved direktiv 85/374/EØF vart det innført ei rettferdig
fordeling av risikoane som følgjer av eit moderne og svært
teknisk prega samfunn. Det nemnde direktivet har difor
funne ei rimeleg jamvekt mellom dei interessene som dette
kjem ved, særleg vern av helsa til forbrukarane, fremming
av nyskaping og vitskapleg og teknologisk utvikling,
trygging av konkurranse på like vilkår og letting av
handelen på grunnlag av ei harmonisert ordning for
skadebotansvar. Såleis har direktivet medverka til å auke
medvitet hos marknadsdeltakarane med omsyn til produkt-
tryggleik og kor viktig dette er.

3) På grunn av dei unntaka som er fastsette, særleg med
omsyn til verkeområdet til direktivet, der uforedla

landbruksvarer er utelatne, er det ved direktiv 85/374/EØF
ikkje oppnådd ei fullstendig harmonisering av lovgjevinga
til medlemsstatane.

4) Kommisjonen skal overvake iverksetjinga og verknadene
av direktiv 85/374/EØF, særleg dei sidene som omfattar
forbrukarvern og verkemåten til den indre marknaden, som
det alt er laga ein første rapport om. I denne samanhengen
har Kommisjonen i medhald av artikkel 21 i direktivet
plikt til å leggje fram ein andre rapport om gjennomføringa
av direktivet.

5) Det at landbruksråvarer vert tekne inn under verkeområdet
til direktiv 85/374/EØF, vil medverke til å rette opp
forbrukarane sin tillit til tryggleiken med omsyn til
landbruksvarer. Eit slikt tiltak stettar krava om eit høgt nivå
for forbrukarvern.

6) Under desse omstenda bør direktiv 85/374/EØF endrast,
slik at det vert lettare for forbrukarane å få rettkomen
skadebot for helseskadar som skriv seg frå landbruksvarer
med tryggleiksmanglar.

7) Dette direktivet får innverknad på verkemåten til den indre
marknaden, då handelen med landbruksvarer heretter ikkje
vil vere underlagd ulike ordningar for produsentansvar.

8) Prinsippet om objektivt ansvar, som er fastsett i direktiv
85/374/EØF, må utvidast til å omfatte alle typar produkt,
medrekna landbruksvarer slik det er definert i artikkel 32
andre punktumet i traktaten og dei produkta som er
oppførde i vedlegg II til traktaten.

9) I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, og for å nå
dei grunnleggjande måla om betre vern av alle forbrukarar
og ein indre marknad som verkar tilfredsstillande, er det
naudsynt og føremålstenleg å ta med landbruksvarer i
direktiv 85/374/EØF. Dette direktivet går ikkje lenger enn
det som er naudsynt for å nå dei måla som er planlagde i
samsvar med artikkel 5 tredje leddet i traktaten –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/34/EF

av 10. mai  1999

om endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om produktansvar(*)

2001/EØS/31/18

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 141 av 4.6.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg III (Produktansvar), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 16.

(1) TEF C 337 av 7.11.1997, s. 54.
(2) TEF C 95 av 30.3.1998, s. 69.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 5. november 1998 (TEF C 359 av 23.11.1998,

s. 25), felles haldning frå Rådet av 17. desember 1998 (TEF C 49 av
22.2.1999, s. 1) og europaparlamentsavgjerd av 23. mars 1999 (enno ikkje
offentleggjord i TEF). Rådsavgjerd av 29. april 1999.

(4) TEF L 210 av 7.8.1985, s. 29. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 1994. 
(5) TEF L 228 av 11.8.1992, s. 24.
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Artikkel 1

I direktiv 85/374/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

I dette direktiv menes med «produkt» enhver løsøre-
gjenstand, selv om gjenstanden er innføyd i annet løsøre
eller i fast eiendom. «Produkt» omfatter også elektrisitet.»

2. I artikkel 15 nr. 1 vert bokstav a) oppheva.

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal vedta og offentleggjere dei lovene
og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Desse føresegnene skal nyttast frå 4. desember 2000.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal syte for at teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar, vert send til Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. mai 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES H. EICHEL

President Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF C 222 av 4.8.1999, s. 1, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 60/2000 av 28. juni 2000 om endring
av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport), sjå EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa nr. 42 av 21.9.2000, s. 16.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN –

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) Den europeiske felles marknaden krev eit lufttransport-
system som verkar godt, slik at mobiliteten til borgarane
vert sikra. Denne mobiliteten er naudsynt av omsyn til den
økonomiske konkurranseevna til Fellesskapet.

2) Lufttransportsektoren er i seg sjølv ein viktig økonomisk
faktor i Fellesskapet. Eit godt, påliteleg og effektivt
lufttransportsystem medverkar til velstanden i Fellesskapet
og blant borgarane, fordi det stadig vil medverke til å skape
nye arbeidsplassar. 

3) Ein føresetnad for at eit lufttransportsystem skal verke
tilfredsstillande, er at tilstrekkeleg kapasitet når det gjeld
infrastruktur og luftrom vert stilt til rådvelde på ein
samordna og konsekvent måte.   

4) Eurocontrol har den overordna rolla med omsyn til
samordning av lufttrafikken i Europa, og bør med
tilmeldinga til Fellesskapet verte den viktigaste avgjerds-
takaren på dette området.

5) Brukarane av luftrommet bør òg medverke til at
kapasiteten i luftrommet vert nytta på ein effektiv måte –

MERKJER SEG at situasjonen med omsyn til seinkingar i
lufttrafikken er svært alvorleg, og at dette svekkjer
effektiviteten i lufttransporten, i tillegg til at det fører til mykje
bry for passasjerar og kan utgjere ei tilleggsbyrde for miljøet,

MERKJER SEG at alle medlemsstatane støttar planane til
Eurocontrol for å nå ein kapasitet for styring av lufttrafikken
som er tilpassa etterspurnaden, og som stettar miljøkrava og
kan medverke til ei berekraftig utvikling innan transport,

MINNER OM resolusjonane sine 

– av 18. juli 1989 om kapasitetsproblem med omsyn til
lufttrafikksystemet,

– av 22. januar 1990 om ein europeisk infrastruktur,

– av 17. november 1995 om problem på grunn av opphoping
og krisesituasjonar i lufttrafikken i Europa, 

som fremjar og styrkjer innsatsen til Eurocontrol, 

MINNER OM avgjerda si av 20. juli 1998 som gjev
Kommisjonen løyve til å inngå forhandlingar med
konvensjonspartane i Eurocontrol med sikte på tilmeldinga av
Fellesskapet til Den europeiske organisasjonen for flysikring
(Eurocontrol) på grunnlag av ein protokoll i medhald av
artikkel 40 i den reviderte Eurocontrol-konvensjonen,

ER GLAD FOR dei tiltaka som Eurocontrol alt har sett i verk
eller vurderer å innføre for å betre planlegginga av og
effektiviteten i styringa av lufttrafikken i Europa, 

OPPMODAR alle medlemsstatane, ut frå den noverande
situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken, om å
halde fram med og styrkje tiltaka sine på nasjonalt plan;
oppmodar dei medlemsstatane som er medlem av Eurocontrol,
om å syte for at det mellombels rådet til Eurocontrol
organiserer arbeidet sitt med sikte på å følgje situasjonen nøye
gjennom den komande sommaren, og oppmodar dei, innanfor
denne organisasjonen, om på førehand å nytte seg av
føremonene ved revisjonen av konvensjonen, og om å gjere
Eurocontrol meir effektiv, 

OPPMODAR Kommisjonen om

– i 1999 å leggje fram for Rådet ei melding om dei seinaste
og igangverande tiltaka med sikte på å redusere seinkingar
og opphoping i lufttrafikken i Europa, slik at Rådet kan
vurdere verknaden av desse tiltaka og om naudsynt ta
avgjerder om nye tiltak,

– å gjere framlegg om høvelege tiltak som t.d. systematisk
offentleggjering av presisjonsindikatorar for å halde
ålmenta informert om utviklinga på dette området der
desse tiltaka enno ikkje er sette i verk,

ER SAMD OM å kome tilbake til spørsmålet om seinkingar i
lufttrafikken i Europa innan utgangen av 1999.

RÅDSRESOLUSJON

av 19. juli 1999

om situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken i Europa(*)

(1999/C 222/01)

2001/EØS/31/19
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) 
nr. 880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljø-
merket fastsetjast for kvar produktgruppe.

2) I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsett at den innverknaden som eit produkt har på miljøet,
skal vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produkt-
gruppene.

3) Det bør utarbeidast kriterium som inneheld prøvings-
metodar for og klassifisering av energiforbruk som er i
samsvar med kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar
1994 om nærmere regler for gjennomføringen av råds-
direktiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av
kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike(2), og
dessutan bør krava til energiforbruk tilpassast teknologiske
nyvinningar og marknadsutviklinga.

4) Kommisjonen fastsette ved vedtak 96/703/EF(3) miljø-
kriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
kjøleskap som etter artikkel 3 i vedtaket slutta å gjelde 
27. november 1999.

5) For at produsentar og importørar av kjøleskap skal kunne
ta del i fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke, bør
det gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett miljø-
kriterium for denne produktgruppa.

6) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i
eit samrådsforum.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av
artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «kjøleskap» (heretter kalla «produktgruppa»)
vert definert på følgjande måte:

Nettdrivne elektriske kjøleskap, fryseskap, fryseboksar og
kombinasjonar av slike til hushaldsbruk.

Dette vedtaket omfattar ikkje apparat som òg kan drivast med
andre energikjelder, t.d. batteri.

Artikkel 2

Innverknaden som produktgruppa har på miljøet, og dugleiken
hennar skal vurderast ut frå dei særskilde miljøkriteria som er
førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde frå
den dagen det vert gjeve melding om dette vedtaket, til 
1. desember 2002. Dersom det 1. desember 2002 ikkje er gjort
noko nytt vedtak om definisjonen av og kriteria for denne
produktgruppa, skal dette vedtaket gjelde anten inntil 
1. desember 2003 eller inntil den dagen då det nye vedtaket
vert vedteke, alt etter kva tidspunkt som kjem først.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret «012».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. desember 1999.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. desember 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap(*)

[meldt under nummeret K(1999) 4522]

(2000/40/EF)

2001/EØS/31/20

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 13 av 19.1.1999, s. 22, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 61/2000 av 28. juni 2000 om endring
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa nr. 42 av 21.9.2000, s. 17.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.
(2) TEF L 45 av 17.2.1994, s. 1.
(3) TEF L 323 av 13.12.1996, s. 34.



VEDLEGG

MILJØKRITERIUM

MÅLSETJING

For at eit apparat skal kunne tildelast miljømerket, må det stette kriteria i dette vedlegget, som skal føre til

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring, utarming av ressursar som

ikkje kan fornyast) ved at energiforbruket vert lågare,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av bruk av stoff som kan bryte ned ozonlaget, ved at bruken av slike stoff

vert mindre,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av bruk av stoff som kan føre til global oppvarming.

Kriteria skal òg fremje best mogleg bruk (så miljøvenleg bruk som mogleg) og gjere forbrukarane meir medvitne om vern av

miljøet.

Dessutan skal attvinning av apparata fremjast ved at plastkomponentar vert merkte.

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltingsordningar, t.d. EMAS eller ISO

14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert stetta. (NB: Det er ikkje påkravd å

gjennomføre slike forvaltingsordningar).

HOVUDKRITERIUM

1. Spare energi

Apparatet skal ha ein energieffektivitetsindeks på mindre enn 42 %, slik det er definert i vedlegg V til direktiv 94/2/EF(1), ved

bruk av den same prøvingsmetoden EN 153 og den same inndelinga i ti kategoriar.

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsdirektiv

94/2/EF. Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av energiforbruk som er gjorde i

samsvar med EN 153. Det aritmetiske gjennomsnittet av desse målingane skal vere mindre enn eller lik det førnemnde kravet.

Verdien som er førd opp på energiforbruksetiketten, skal ikkje vere mindre enn denne gjennomsnittsverdien, og energi-

effektivitetsklassen som er førd opp på energiforbruksetiketten, skal svare til gjennomsnittsverdien.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og

kontrollframgangsmåtane som er fastsette i EN 153.

2. Minske ozonnedbrytingspotensialet (ODP) til kjølemiddel og skumdannarar

Kjølemidla i kjølekrinsløpet og skumdannarar som vert nytta til isolering av apparatet, skal ha eit ozonnedbrytingspotensial som

er lik null.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal

eventuelt melde frå til det ansvarlege organet som vurderer søknaden, om kva kjølemiddel og skumdannarar som er nytta, og

om ozonnedbrytingspotensialet deira.

3. Minske potensialet for global oppvarming (GWP) til kjølemiddel og skumdannarar

Kjølemidla i kjølekrinsløpet og skumdannarar som vert nytta til isolering av apparatet, skal ha eit potensial for global

oppvarming som er lik eller mindre enn 15 (rekna i CO2-ekvivalentar over eit tidsrom på 100 år).

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal

eventuelt melde frå til det ansvarlege organet som vurderer søknaden, om kva kjølemiddel og skumdannarar som er nytta, og

om potensialet deira for global oppvarming.

TILLEGGSKRITERIUM

4. Levetid

Produsenten skal garantere at apparatet verkar i minst tre år. Garantien skal gjelde frå den datoen då apparatet vert levert til

kunden.
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(1) TEF L 45 av 17.2.1994, s. 1.
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(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) TEF L 355 av 30.12.1998, s. 1.

Det skal garanterast at kompatible reservedelar og service er tilgjengelege i tolv år rekna frå det tidspunktet då produksjonen tek

slutt.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava.

5. Tilbakelevering og attvinning

Produsenten skal utan vederlag tilby å ta tilbake med sikte på attvinning kjøleskapet og komponentar som vert bytte ut, bortsett

frå i tilfelle der dei er vortne kontaminerte av brukarane (t.d. i medisinsk eller nukleær verksemd). 

Kjøleskapet skal dessutan stette følgjande kriterium:

1. Produsenten skal syte for at kjøleskapet kan demonterast, og levere ein demonteringsrapport. Rapporten skal m.a. stadfeste at

– koplingane er lette å finne og tilgjengelege,

– dei elektroniske einingane er lette å finne og demontere,

– apparatet er lett å demontere ved hjelp av vanleg verktøy,

– materiale som ikkje høver saman og er farlege, skal kunne skiljast frå kvarandre.

2. Plastdelar som veg meir enn 50 g, skal ha varig merking som syner kva materiale dei er framstilte av, i samsvar med

standarden ISO 11469. Dette kriteriet gjeld ikkje for ekstruderte plastdelar.

3. Plastdelar som veg meir enn 25 g, skal ikkje innehalde følgjande flammehemmande middel:

Namn CAS-nr.

Dekabrombifenyl 13654-09-6

Monobromdifenyleter 101-55-3

Dibromdifenyleter 2050-47-7

Tribromdifenyleter 49690-94-0

Tetrabromdifenyleter 40088-47-9

Pentabromdifenyleter 32534-81-9

Heksabromdifenyleter 36483-60-0

Heptabromdifenyleter 68928-80-3

Oktabromdifenyleter 32536-52-0

Nonabromdifenyleter 63936-56-1

Dekabromdifenyleter 1163-19-5

Klorparafin med kjedelengde på 10-13 C-atom, 85535-84-8

klorinnhald > 50 vektprosent

4. Plastdelar som veg meir enn 25 g, skal ikkje innehalde flammehemmande stoff eller preparat med stoff som er tildelte eller

kan tildelast ei av risikosetningane R45 (fare for kreft), R46 (fare for arvelege skadar), R50 (svært giftig for vass-

organismar), R51 (giftig for vassorganismar), R52 (skadeleg for vassorganismar), R53 (kan føre til uønskte langtids-

skadeverknader i vassmiljøet), R60 (kan skade forplantingsevna) eller R61 (fare for fosterskadar), eller kombinasjonar av

risikosetningar som inneheld nokon desse risikosetningane slik dei er definerte i rådsdirektiv 67/548/EØF(1), sist endra ved

kommisjonsdirektiv 98/98/EF(2).

Dette kravet gjeld ikkje for flammehemmande middel som ved bruk får endra dei kjemiske eigenskapane sine slik at dei

ikkje lenger treng klassifiserast under nokon av risikosetningane ovanfor, og der mindre enn 0,1 % av middelet i den delen

som er handsama, har same form som før handsaminga.

5. For å lette ei mogleg framtidig attvinning skal det opplysast på apparatet, i nærleiken av eller på merkeplata, kva kjølemiddel

og skumdannar som er nytta til isolering.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. Søkjaren skal syte for at det ansvarlege organet som vurderer

søknaden, får ein kopi av demonteringsrapporten. Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal

oppgje til det ansvarlege organet kva kjølemiddel og skumdannarar som er nytta, og eventuelt kva flammehemmande middel

som er nytta i eller på plastdelar som veg meir enn 25 g.



6. Bruksrettleiing

Apparatet skal seljast med ei bruksrettleiing som gjev råd om miljøvenleg bruk, særleg:

1. følgjande tekst på omslaget eller på første sida: «Bruksrettleiinga inneheld opplysningar om korleis innverknaden på

miljøet kan gjerast minst mogleg»,

2. tilrådingar om best mogleg drift av apparatet med omsyn til energiforbruk, m.a.:

2.1. retningslinjer for rett plassering eller installasjon av kjøleskapet, med oppgjevne minstemål for kor mykje fritt rom det

skal vere rundt apparatet for å sikre god nok luftsirkulasjon, og opplysningar om at energiforbruket kan reduserast svært

mykje dersom apparatet vert plassert i eit uoppvarma eller lite oppvarma område,

2.2. råd om å unngå å plassere apparatet nær varmekjelder (omnar, radiatorar osv.) eller i direkte sollys; råd om å vurdere å

isolere apparatet frå varmekjelder i vegger eller golv, der det er mogleg,

2.3. råd om at termostaten bør innstillast etter romtemperaturen, og om at temperaturen difor bør kontrollerast ved hjelp av eit

høveleg termometer (framgangsmåten bør forklarast),

2.4. råd om at døra eller lokket ikkje bør opnast oftare og for lengre tid enn det som er naudsynt, særleg på fryseskap,

2.5. råd om å avkjøle varme matvarer før dei vert plasserte i apparatet, fordi damp frå matvarene fører til isdanning på

fordampingseininga, men òg om at avkjølingstida bør vere så kort som råd av omsyn til hygienen,

2.6. råd om at fordampingseininga bør haldast fri for tjukke islag, og at hyppig avising gjer det lettare å fjerne islaget,

2.7. råd om at tettingslista i døra bør bytast ut dersom ho er defekt,

2.8. råd om å vente ei viss tid før apparatet vert tilkopla att etter at det er vorte flytta,

2.9. råd om at kondensatoren på baksida av apparatet og rommet under det bør haldast frie for støv og feitt,

2.10. opplysningar om at dersom dei førnemnde tilrådingane ikkje vert følgde, kan det føre til høgare energiforbruk,

3. råd om at all skade på kondensatoren (varmevekslaren) på baksida av apparatet eller annan påverknad som kan føre

kjølemiddelet i kontakt med miljøet, bør unngåast på grunn av mogleg miljørisiko og helsefare. Rettleiinga skal nemne

uttrykkjeleg at det ikkje må nyttast skarpe ting (knivar, skrujarn osv.) til å fjerne is, fordi dei kan skade fordampingseininga,

4. opplysningar om at apparatet inneheld væsker og er framstilt av delar og materiale som kan nyttast om att og/eller

attvinnast,

5. råd om korleis forbrukaren kan nytte seg av ordninga med tilbakelevering til produsenten.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. Søkjaren skal syte for at det ansvarlege organet som vurderer søknaden,

får ein kopi av bruksrettleiinga.

7. Støygrense

Luftstøyen frå apparatet, rekna som lydeffekt, skal vere høgst 42 dB(A) (re 1pW).

Opplysningar om støynivået for apparatet skal gjevast på ein slik måte at dei er godt synlege for forbrukaren. Dette skal gjerast

ved å ta med opplysningane på energiforbruksetiketten for kjøleskap.

Støynivået skal målast og opplysningar om støynivået gjevast i samsvar med rådsdirektiv 86/594/EØF(1) etter standarden EN 28960.

Dette kriteriet gjeld ikkje for «fryseboksar til hushaldsbruk» (kategori 9 i vedlegg IV til direktiv 94/2/EF).

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava.
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8. Forbrukarinformasjon

Teksta nedanfor skal vere påførd slik at ho er godt synleg for forbrukarane (ved sida av etiketten dersom det er mogleg):

– Dette produktet stettar krava til tildeling av fellesskapsmiljømerket fordi det nyttar lite energi, ikkje skader ozonlaget og

medverkar minst mogleg til drivhuseffekten.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) 
nr. 880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljø-
merket fastsetjast for kvar produktgruppe.

2) I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsett at den innverknaden som eit produkt har på miljøet,
skal vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produkt-
gruppene.

3) Kommisjonen fastsette ved vedtak 96/461/EF(2) miljø-
kriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
vaskemaskiner som etter artikkel 3 i vedtaket slutta å
gjelde 30. juni 1999.

4) Det bør gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett
miljøkriterium for denne produktgruppa.

5) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i
eit samrådsforum.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av
artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «vaskemaskiner» (heretter kalla «produkt-
gruppa») vert definert på følgjande måte:

vaskemaskiner med ilegg framme eller på toppen som vert
selde til ålmenta, bortsett frå vaskemaskiner med åtskilde
tromlar for vasking og sentrifugering og kombinerte
vaskemaskiner/tørketromlar.

Artikkel 2

Innverknaden som produktgruppa har på miljøet, og dugleiken
hennar skal vurderast ut frå dei særskilde miljøkriteria som er
førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og kriteria for produktgruppa skal gjelde frå
den dagen det vert gjeve melding om dette vedtaket, til 
1. desember 2002. Dersom det 1. desember 2002 ikkje er gjort
noko nytt vedtak om definisjonen av og kriteria for denne
produktgruppa, skal dette vedtaket gjelde anten inntil 
1. desember 2003 eller inntil den dagen då det nye vedtaket
vert vedteke, alt etter kva tidspunkt som kjem først.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret «001».

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. desember 1999.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 1999

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner(*)

[meldt under nummeret K(1999) 4650]

(2000/45/EF)

2001/EØS/31/21

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 16 av 21.1.2000, s. 73, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 61/2000 av 28. juni 2000 om endring
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa nr. 42 av 21.9.2000, s. 17.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.
(2) TEF L 191 av 1.8.1996, s. 56.



VEDLEGG

KRITERIUM

MÅLSETJING

For at produktet som er definert i artikkel 1, skal kunne tildelast miljømerket, må det stette kriteria i dette vedlegget. Det kan

eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar dersom det ansvarlege organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Dei ansvarlege organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøforvaltingsordningar, t.d. EMAS eller ISO

14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert stetta. (NB: Det er ikkje påkravd å

gjennomføre slike forvaltingsordningar).

Kriteria skal særleg føre til

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring, utarming av ressursar som

ikkje kan fornyast) ved at energiforbruket vert lågare,

– mindre skade på eller fare for miljøet som følgje av bruk av naturressursar ved at vassforbruket vert lågare,

– mindre vassureining ved at unødvendig vaskemiddeltap vert hindra,

– mindre skade på miljøet som følgje av bruk av naturressursar ved at attvinning vert fremja,

– mindre støy.

Kriteria skal òg fremje best mogleg bruk og gjere forbrukarane meir medvitne om vern av miljøet. Dessutan skal attvinning av

apparatet fremjast ved at plastkomponentar vert merkte.

HOVUDKRITERIUM

1. Energieffektivitet

Apparatet ha eit elektrisitetsforbruk på mindre enn eller lik 0,17 kWh per kilo tøy, målt etter standarden EN 60456:1999, ved

bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for kommisjonsdirektiv 95/12/EF(1).

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/12/EF.

Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av energiforbruk som er gjorde i samsvar med

EN 60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF. Det

aritmetiske gjennomsnittet av desse målingane skal vere mindre enn eller lik det førnemnde kravet. Verdien som er førd opp på

energiforbruksetiketten, skal ikkje vere mindre enn denne gjennomsnittsverdien, og energieffektivitetsklassen som er førd opp på

energiforbruksetiketten, skal svare til gjennomsnittsverdien.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og

kontrollframgangsmåtane som er fastsette i EN 60456:1999.

2. Vassforbruk

Apparatet skal ha eit vassforbruk på mindre enn eller lik 12 liter vatn per kilo tøy, målt etter standarden EN 60456:1999, ved

bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF.

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/12/EF.

Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av vassforbruk som er gjorde i samsvar med

EN 60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF. Det

aritmetiske gjennomsnittet av desse målingane skal vere mindre enn eller lik det førnemnde kravet. Verdien som er førd opp på

energiforbruksetiketten, skal ikkje vere mindre enn gjennomsnittsverdien.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og

kontrollframgangsmåtane som er fastsette i EN 60456:1999.

3. Sentrifugeringsevne

Apparatet skal oppnå eit restfuktinnhald (òg kalla «D» eller restfukt etter sentrifugering) på mindre enn 54 %, målt etter

standarden EN 60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv

95/12/EF.
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Apparatet stettar då krava til sentrifugeringsevneklasse A eller B, slik det er definert i vedlegg IV til direktiv 95/12/EF.

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/12/EF.

Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av restfukt etter sentrifugering som er gjorde i

samsvar med EN 60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv

95/12/EF. Det aritmetiske gjennomsnittet av desse målingane skal vere mindre enn det førnemnde kravet. Sentrifugerings-

evneklassa som er førd opp på energiforbruksetiketten, skal svare til gjennomsnittsverdien.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og

kontrollframgangsmåtane som er fastsette i EN 60456:1999.

4. Støy

Luftstøyen frå apparatet, rekna som lydeffekt, skal vere mindre enn LWAd 56 dB(A) ved vask og LWAd 76 dB(A) ved

sentrifugering, målt etter standarden EN 60456:1999 ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som

vart valt for direktiv 95/12/EF.

Opplysningar om støynivået for apparatet skal gjevast på ein slik måte at dei er godt synlege for forbrukaren. Dette skal gjerast

ved å ta med opplysningane på energiforbruksetiketten for vaskemaskiner.

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/12/EF.

Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av støy som er gjorde i samsvar med EN

60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF. Støynivået

ved vask og sentrifugering som det er opplyst om, skal fastsetjast ut frå desse målingane i samsvar med dei standardane som er

nemnde i EN 60456:1999 (der risikoen til produsenten er £ 5 %); støynivået skal vere mindre enn eller lik dei førnemnde krava,

og skal førast opp på energiforbruksetiketten.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og

kontrollframgangsmåtane som er fastsette i EN 60456:1999.

5. Lågare forbruk av vaskemiddel

Apparatet skal ha tydeleg volum- og/eller vektmerking i doseringskoppen for vaskemiddel, slik at brukaren kan tilpasse

vaskemiddelmengda etter tøytype, tøymengd og etter kor skite tøyet er.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar dette kravet. 

TILLEGGSKRITERIUM

6. Utforming av apparatet

Apparatet skal ha merking som tydeleg syner korleis det bør innstillast alt etter tekstiltype og vasketilvising.

Apparatet skal ha merking som tydeleg syner kva program og val som sparar energi og vatn.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. 

7. Bruksrettleiing

Apparatet skal seljast med ei bruksrettleiing som m.a. gjev råd om miljøvenleg bruk, særleg tilrådingar om best mogleg drift av

apparatet med omsyn til bruk av energi, vatn og vaskemiddel. Bruksrettleiinga skal innehalde:

a) følgjande tekst på omslaget eller på første sida: «Bruksrettleiinga inneheld opplysningar om korleis innverknaden på miljøet

kan gjerast minst mogleg»,

b) dersom apparatet kan fyllast med varmt vatn, råd om at slik fylling kan spare primærenergi og minske utslepp dersom vatnet

vert varma opp med solenergi, fjernvarme, moderne varmeanlegg som nyttar naturgass eller olje, eller med ein naturgassfyrt

vassvarmar med kontinuerleg gjennomstrøyming. Brukaren skal òg ha opplysningar om at slangen mellom varmtvasskjelda

og vaskemaskina bør vere kort og godt isolert,

c) råd om å vaske med full maskin når det er mogleg,

d) råd om at det finst miljøvenlege moderne vaskemiddel, t.d. konsentrerte vaskemiddel,
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e) råd om tilpassing av vaskemiddelmengda etter kor hardt vatnet er, etter tøytype og tøymengd og etter kor skite tøyet er (t.d.

at halvfull maskin treng mindre vaskemiddel). Det skal visast til merkinga i doseringskoppen for vaskemiddel,

f) råd om rett sortering av tekstilar, om høveleg vasketemperatur etter tekstiltype, der det òg skal gå fram at det ved bruk av

moderne vaskemiddel, t.d. konsentrerte vaskemiddel, og moderne maskiner oftast ikkje lenger er naudsynt å vaske med

høge temperaturar,

g) opplysningar om energi- og vassforbruket til vaskemaskina ved ulike temperaturinnstillingar og tøymengder, slik at

forbrukaren kan velje eit høveleg program som krev minst mogleg forbruk av energi og vatn,

h) råd om at vaskemaskina bør slåast av når programmet er ferdig, for å unngå eventuelt tap av energi. Bruksrettleiinga skal

opplyse om tida som går med ved bruk av dei tilgjengelege programma,

i) opplysningar om energiforbruket når maskina er slått av, ved bruk av tidsbrytar (programmering) og når programmet er ferdig,

j) råd om å la vere å nytte førevask i maskina dersom det er mogleg,

k) råd om høveleg vedlikehald av vaskemaskina, medrekna jamleg reinsing av filter og pumper og fjerning av avleiringar,

l) råd om korleis vaskemaskina kan installerast slik at ho gjev minst mogleg støy,

m) opplysningar om at dersom dei førnemnde tilrådingane ikkje vert følgde, kan det føre til høgare forbruk av energi, vatn

og/eller vaskemiddel, noko som igjen kan auke driftskostnadene og gje dårlegare vaskeresultat,

n) råd om korleis forbrukaren kan nytte seg av ordninga med tilbakelevering til produsenten.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava, og syte for at det ansvarlege organet som vurderer søknaden, får ein

kopi av bruksrettleiinga.

8. Tilbakelevering og attvinning

a) Produsenten skal utan vederlag tilby å ta tilbake med sikte på attvinning vaskemaskiner og komponentar som vert bytte ut

av produsenten sjølv eller av eit selskap som har fullmakt til det, bortsett frå vaskemaskiner som ikkje er komplette, eller

som inneheld komponentar som ikkje høyrer til vaskemaskina. 

b) Plastdelar som veg meir enn 50 g, skal ha varig merking som syner kva materiale dei er framstilte av, i samsvar med

standarden ISO 11469. Dette kravet gjeld ikkje for ekstruderte plastmateriale.

c) Plastdelar som veg meir enn 25 g, skal ikkje innehalde følgjande flammehemmande middel:

Namn CAS-nr.

Dekabrombifenyl 13654-09-6

Monobromdifenyleter 101-55-3

Dibromdifenyleter 2050-47-7

Tribromdifenyleter 49690-94-0

Tetrabromdifenyleter 40088-47-9

Pentabromdifenyleter 32534-81-9

Heksabromdifenyleter 36483-60-0

Heptabromdifenyleter 68928-80-3

Oktabromdifenyleter 32536-52-0

Nonabromdifenyleter 63936-56-1

Dekabromdifenyleter 1163-19-5

Klorparafin med kjedelengde på 10-13 C-atom, 85535-84-8

klorinnhald > 50 vektprosent

d) Plastdelar som veg meir enn 25 g, skal ikkje innehalde flammehemmande stoff eller preparat som inneheld stoff som er

tildelte eller kan tildelast ei av dei følgjande risikosetningane: R45 (fare for kreft), R46 (fare for arvelege skadar), R50 (svært

giftig for vassorganismar), R51 (giftig for vassorganismar), R52 (skadeleg for vassorganismar), R53 (kan føre til uønskte

langtidsskadeverknader i vassmiljøet), R60 (kan skade forplantingsevna) eller R61 (fare for forsterskadar), eller

kombinasjonar av risikosetningar som inneheld nokon av desse risikosetningane slik dei er definerte i rådsdirektiv

67/548/EØF(1), sist endra ved kommisjonsdirektiv 98/98/EF(2).
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Dette kravet gjeld ikkje for flammehemmande middel som ved bruk får endra dei kjemiske eigenskapane sine slik at dei

ikkje lenger treng klassifiserast under nokon av risikosetningane ovanfor, og der mindre enn 0,1 % av middelet i den delen

som er handsama, har same form som før handsaminga.

e) Ved utforminga av apparatet skal produsenten syte for at det kan demonterast; han skal kontrollere at vaskemaskina kan

demonterast, og levere ein demonteringsrapport. Rapporten skal m.a. stadfeste at

– koplingane er lette å finne og tilgjengelege,

– dei elektroniske einingane er lette å finne og demontere,

– apparatet er lett å demontere ved hjelp av vanleg verktøy,

– materiale som ikkje høver saman og er farlege, skal kunne skiljast frå kvarandre.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava. Søkjaren skal syte for at det ansvarlege organet som vurderer søknaden,

får ein kopi av demonteringsrapporten. Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal oppgje til det

ansvarlege organet kva flammehemmande middel som eventuelt er nytta i eller på plastdelar som veg meir enn 25 g.

9. Lenging av levetida

Produsenten skal garantere at apparatet verkar i minst to år. Garantien skal gjelde frå den datoen då apparatet vert levert til kunden. 

Det skal garanterast at kompatible reservedelar og service er tilgjengelege i tolv år rekna frå det tidspunktet då produksjonen tek slutt.

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar desse krava.

DUGLEIKSKRITERIUM

10. Vaskeevne

Ved ei EN 60456:1999-prøving skal apparatet ha ein vaskeevneindeks på meir enn 1,00 ved bruk av det same normalprogrammet

for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF.

Apparatet stettar då krava til vaskeevneklasse A eller B, slik det er definert i vedlegg IV til direktiv 95/12/EF.

Søkjaren skal leggje fram ein kopi av det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 95/12/EF.

Dette dokumentasjonsmaterialet skal innehalde rapportar frå minst tre målingar av vaskeevneindeksen som er gjorde i samsvar

med EN 60456:1999, ved bruk av det same normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C som vart valt for direktiv 95/12/EF.

Det aritmetiske gjennomsnittet av desse målingane skal vere større det førnemnde kravet. Vaskeeffektivitetsklassen som er førd

opp på energiforbruksetiketten, skal svare til denne gjennomsnittsverdien.

Ved kontroll, som ikkje er påkravd i samband med søknaden, skal dei ansvarlege organa nytte dei toleransane og kontroll-

framgangsmåtane som er fastsette i EN 60456:1999.

FORBRUKARINFORMASJON

11. Forbrukarinformasjon

Teksta nedanfor skal vere påførd slik at ho er godt synleg for forbrukaren (ved sida av etiketten dersom det er mogleg):

«Dette produktet stettar miljøkriteria i fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke fordi det nyttar lite energi og vatn,

og er utforma på ein slik måte at det får lenger levetid og er lett å attvinne, reparere og disponere på ein miljøvenleg måte.»

Søkjaren skal stadfeste at produktet stettar dette kravet.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober
1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særleg artikkel
4 og artikkel 5 nr. 3,

etter samråd med Den europeiske sentralbanken(2) og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 2494/95 skal kvar medlemsstat utarbeide ein
harmonisert konsumprisindeks (HKPI) som skal gjelde frå
og med indeksen for januar 1997.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96(3), sist endra
ved forordning (EF) nr. 1688/98(4), vert det fastsett eit
opprinneleg dekkingsområde i HKPI som er avgrensa til
dei varene og tenestene som er omfatta av alle eller dei
fleste nasjonale konsumprisindeksane (KPI). I
rådsforordning (EF) nr. 1687/98(5), som endrar forordning
(EF) nr. 1749/96, er dekkingsområdet i HKPI definert som
dei varene og tenestene som høyrer inn under konsum i
hushald. Forsikringar er ein del av dekkingsområdet i
HKPI.

3) Framgangsmåtane for handsaming av forsikringar i HKPI
kan truleg verte svært ulike. For å sikre at dei HKPI-ane
som vert utarbeidde, stettar jamføringskravet i artikkel 4 i
forordning (EF) nr. 2494/95 er det naudsynt med ein
harmonisert metode for forsikring. I praksis er det ikkje
mogleg å fastsetje tenestedelen for ein særskild
forsikringspolise for kvar månad.

4) Framlegget til handsaming av forsikring er i samsvar med
dei definisjonane som er fastlagde i det europeiske
nasjonalrekneskapssystemet (ENS) 1995(6).

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Utvalet for det statistiske
programmet –

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

Føremålet med denne forordninga er å fastsetje minste-
standardar for handsaming av forsikringar(7) i dei harmoniserte
konsumprisindeksane (HKPI) for å sikre at dei vert pålitelege,
aktuelle og stettar jamføringskravet i artikkel 4 i forordning
(EF) nr. 2494/95.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne forordninga tyder 

1. «bruttoforsikringspremie» den summen som forsikrings-
takaren har betalt for ein særskild forsikringspolise for å
oppnå forsikringsdekking,

2. «skadebot» den summen som forsikringsselskapet betalar
forsikringstakaren og andre føremonshavarar som oppgjer
for skade på personar eller ting,

3. «tilleggspremie» den inntekta som forsikringsselskapet får
ved å investere dei forsikringstekniske avsetjingane sine,
som omfattar forskotsbetalingar av forsikringspremiar,
avsetjingar til å dekkje uteståande skadebotsutbetalingar
og avsetjingar til å dekkje uteståande risiko,

4. «aktuarreserve» dei forsikringstekniske avsetjingane som
forsikringsselskapet har sett av til å dekkje uteståande risiko,

5. «tenestedel» summen av bruttoforsikringspremiar og tilleggs-
premiar, minus skadebot minus endringar i aktuarreservane.

Artikkel 3

Handsaming av vekter for forsikringar

1. Vektene for forsikringar skal vere eit overslag over dei
samla utgiftene som hushalda har til tenestedelar for
forsikringar som er omfatta av HKPI, uttrykt som eit høvetal
av dei samla utgiftene til alle varer og tenester som er omfatta.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1617/1999

av 23. juli 1999

om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til
minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte

konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(*)

2001/EØS/31/22

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 192 av 24.7.1999, s. 9, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 62/2000 av 28. juni 2000 om endring
av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk), sjå EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa nr. 42 av 21.9.2000, s. 18.

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1.
(2) Fråsegn gjeven 23. juni 1999 (enno ikkje offentleggjord i TEF).
(3) TEF L 229 av 10.9.1996, s. 3.
(4) TEF L 214 av 31.7.1998, s. 23.
(5) TEF L 214 av 31.7.1998, s. 12.
(6) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 (TEF L 310 av 30.11.1996). (7) Slik det er definert i forordning (EF) nr. 1687/98.
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Vektene skal spegle av dei gjennomsnittlege samla utgiftene i
eit tidsrom på tre år.

2. Utgifter som vert finansierte ved betaling av skadebot,
skal handsamast som utgiftene til forsikringstakaren eller til
andre føremonshavarar, og ikkje som utgiftene til forsikrings-
selskapet. Utgiftene til eller på vegner av hushaldssektoren
skal omfattast av vektene i delindeksane i HKPI.

Artikkel 4

Handsaming av forsikringsprisar

1. Prisane som vert nytta i HKPI til utarbeiding av
prisindeksar for forsikring, skal vere bruttoforsikrings-
premiane.

2. Bruttoforsikringspremien er den samla premien som skal
betalast for polisen, og skal ikkje justerast, sjølv om premien
eller forsikringssummen er indeksregulert.

3. Med atterhald for føresegnene i nr. 2 skal dei pris-
fastsetjande spesifikasjonane vere dei same for kvar
forsikringspolise i målprøva. Dersom desse spesifikasjonane
vert endra, skal prisane handsamast i samsvar med dei reglane
for kvalitetsjusteringar som er fastlagde i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1749/96.

Artikkel 5

Jamføringskrav

HKPI-ar som er utarbeidde etter framgangsmåtane i artikkel 3
og 4 i denne forordninga, eller etter andre framgangsmåtar som

ikkje gjev ein indeks som gjennom eitt år og jamført med året
før, har eit systematisk avvik som i gjennomsnitt er større enn
eitt tidels prosentpoeng frå ein indeks som er utarbeidd etter
desse framgangsmåtane, skal reknast for å stette jamførings-
kravet.

Artikkel 6

Kvalitetskontroll

Før medlemsstatane nyttar framgangsmåtar som dei har utvikla
for handsaming av forsikringar, og som skil seg frå dei
framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 3 og 4 i denne
forordninga, skal dei sende over opplysningar til Kommisjonen
(Eurostat) om desse framgangsmåtane.

Medlemsstatane skal på oppmoding frå Kommisjonen
(Eurostat) sende han opplysningar om dei framgangsmåtane
som vert nytta for å stette dei krava om minstestandardar som
er fastsette i denne forordninga.

Artikkel 7

Oppheving

Fotnote 1 i gruppe 12.4A «Forsikring (S)» i vedlegg II til
kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(1) går ut.

Artikkel 8

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. juli 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 214 av 13.8.1999, s. 1, rettet
ved TEF L 267 av 15.10.1999, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr.
62/2000 av 28. juni 2000 om endring av vedlegg XXI til EØS-avtala
(Statistikk), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr.
42 av 21.9.2000, s. 18.

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.
(2) Uttalelse avgitt 9. juli 1999 (ennå ikke offentliggjort i De Europeiske

Fellesskaps Tidende).
(3) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 8.
(4) EFT L 229 av 10.9.1996, s. 3.
(5) EFT L 214 av 31.7.1998, s. 12.
(6) EFT L 214 av 31.7.1998, s. 23. (7) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 
23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1),

etter samråd med Den europeiske sentralbank(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 2494/95 skal hver medlemsstat utarbeide en
harmonisert konsumprisindeks (HKPI).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(3) fastsetter
delindekser under HKPI på grunnlag av COICOP/HKPI
(klassifikasjon av personlig konsum etter formål tilpasset
HKPI).

3) COICOP-klassifikasjonen av oktober 1998 og COICOP/
HKPI-klassifikasjonen fastsatt ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1749/96(4), endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 1687/98(5) og (EF) nr. 1688/98(6), krever tilpasning av
HKPI-delindeksene.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(7) –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 2214/96 erstattes med
vedlegg I og II til denne forordning.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre framgangsmåtene for innsamling
og overføring av data i samsvar med kravene i denne
forordning senest desember 1999, med virkning fra indeksen
for januar 2000.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/1999

av 23. juli 1999

om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under
de harmoniserte konsumprisindekser(*)

2001/EØS/31/23



Utferdiget i Brussel, 23. juli 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DELINDEKSER UNDER HKPI (REV. DES. 99)

HUSHOLDNINGERS UTGIFTER TIL PERSONLIG KONSUM

NÆRINGSMIDLER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER

Næringsmidler

Brød og kornprodukter

Kjøtt

Fisk

Melk, ost og egg

Oljer og fett

Frukt

Grønnsaker

Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer

Næringsmidler i.e.n.

Alkoholfrie drikker

Kaffe, te og kakao

Mineralvann, leskedrikker og frukt- og grønnsakjuice

ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER OG TOBAKK

Alkoholholdige drikker

Brennevin

Vin

Øl

Tobakk

Tobakk

KLÆR OG SKOTØY

Klær

Materialer til klær

Klesplagg

Andre klesartikler og tilbehør til klær

Rensing, reparasjon og leie av klær

Skotøy

Sko og annet skotøy, herunder reparasjon og leie av skotøy

01-12

01

01.1

01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.1.5

01.1.6

01.1.7

01.1.8

01.1.9

01.2

01.2.1

01.2.2

02

02.1

02.1.1

02.1.2

02.1.3

02.2

02.2.0

03

03.1

03.1.1

03.1.2

03.1.3

03.1.4

03.2

03.2.1/2



BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, GASS OG ANNET BRENSEL

Betalt husleie

Husleie betalt av leietakerne, bolig inkl. fritidsbolig

Vedlikehold og reparasjon av bolig

Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig

Tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av bolig

Vannforsyning og andre tjenester knyttet til bolig

Vannforsyning

Renovasjon

Kloakk

Andre tjenester knyttet til bolig i.e.n.

Elektrisitet, gass og annet brensel

Elektrisitet

Gass

Flytende brensel

Fast brensel

Varmeenergi

MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV BOLIG 

Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper og annet gulvbelegg

Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler

Tepper og annet gulvbelegg

Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg

Boligtekstiler

Boligtekstiler

Husholdningsapparater

Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater og mindre elektriske
husholdningsapparater 

Reparasjon av husholdningsapparater

Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr

Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr

Verktøy og utstyr til hus og hage

Større verktøy og utstyr, mindre verktøy og diverse tilbehør
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04

04.1

04.1.1/2

04.3

04.3.1

04.3.2

04.4

04.4.1

04.4.2

04.4.3

04.4.4

04.5

04.5.1

04.5.2

04.5.3

04.5.4

04.5.5

05

05.1

05.1.1

05.1.2

05.1.3

05.2

05.2.0

05.3

05.3.1/2

05.3.3

05.4

05.4.0

05.5

05.5.1/2
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Varer og tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold av bolig

Ikke-varige husholdningsartikler

Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet

HELSEPLEIE

Medisinske produkter, apparater og utstyr

Legemidler

Andre medisinske produkter, terapeutiske apparater og terapeutisk utstyr

Polikliniske tjenester

Legebehandling og paramedisinske tjenester

Tannlegetjenester

Sykehustjenester

Sykehustjenester

TRANSPORT

Kjøp av kjøretøyer

Biler

Motorsykler, sykler og kjøretøyer trukket av dyr

Drift av personlige transportmidler

Reservedeler og tilbehør til personlige transportmidler

Drivstoff og smøremidler til personlige transportmidler

Vedlikehold og reparasjon av personlige transportmidler

Andre tjenester knyttet til personlige transportmidler

Transporttjenester

Persontransport med jernbane

Persontransport på vei

Persontransport med fly

Persontransport til sjøs og på innlands vannveier

Kombinert persontransport

Andre kjøpte transporttjenester

KOMMUNIKASJON

Posttjenester

Posttjenester

05.6

05.6.1

05.6.2

06

06.1

06.1.1

06.1.2/3

06.2

06.2.1/3

06.2.2

06.3

06.3.0

07

07.1

07.1.1

07.1.2/3/4

07.2

07.2.1

07.2.2

07.2.3

07.2.4

07.3

07.3.1

07.3.2

07.3.3

07.3.4

07.3.5

07.3.6

08

08.1

08.1.0
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Telefon- og telefaksutstyr og telefon- og telefakstjenester

Telefon- og telefaksutstyr og telefon- og telefakstjenester

FRITID OG KULTUR

Audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr, databehandlingsutstyr

Utstyr for mottak, registrering og gjengivelse av lyd og bilder

Fotografisk og kinematografisk utstyr og optiske instrumenter

Databehandlingsutstyr

Innspillingsmedier

Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr og databehandlingsutstyr

Andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur

Større varige konsumgoder knyttet til innendørs og utendørs fritidsaktiviteter, herunder
musikkinstrumenter

Vedlikehold og reparasjon av andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur

Andre gjenstander og annet utstyr knyttet til fritid, hager og kjæledyr

Spill, leker og hobbyartikler

Utstyr til sport, camping og utendørsaktiviteter

Hager, planter og blomster

Kjæledyr og tilhørende produkter, herunder veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr

Tjenester knyttet til fritid og kultur

Tjenester knyttet til fritid og sport

Kulturtjenester

Aviser, bøker og papirvarer

Bøker

Aviser og tidsskrifter

Diverse trykksaker, papirvarer og tegnematerialer

Pakketurer

Pakketurer

UTDANNING

Førskoleundervisning og undervisning på første nivå, annet nivå, nivået mellom annet og
tredje nivå, tredje nivå og undervisning som ikke tilsvarer noe bestemt nivå

Førskoleundervisning og undervisning på første nivå, annet nivå, nivået mellom annet og tredje
nivå, tredje nivå og undervisning som ikke tilsvarer noe bestemt nivå

08.x

08.2/3.0

09.

09.1

09.1.1

09.1.2

09.1.3

09.1.4

09.1.5

09.2

09.2.1/2

09.2.3

09.3

09.3.1

09.3.2

09.3.3

09.3.4/5

09.4

09.4.1

09.4.2

09.5

09.5.1

09.5.2

09.5.3/4

09.6

09.6.0

10

10.x

10.x.0



RESTAURANTER OG HOTELLER

Restauranttjenester

Restauranter, kafeer og lignende

Kantiner

Overnattingstjenester

Overnattingstjenester

ANDRE VARER OG TJENESTER

Personlig pleie

Hårpleie og skjønnhetspleie

Elektriske apparater til personlig pleie og andre apparater, artikler og produkter til personlig pleie

Personlige effekter i.e.n.

Smykker og ur

Andre personlige effekter

Sosialomsorg

Sosialomsorg

Forsikring

Forsikring knyttet til bolig

Forsikring knyttet til helse

Forsikring knyttet til transport

Annen forsikring

Finansielle tjenester i.e.n.

Andre finansielle tjenester i.e.n.

Andre tjenester i.e.n.

Andre tjenester i.e.n.
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11

11.1

11.1.1

11.1.2

11.2

11.2.0

12.

12.1

12.1.1

12.1.2/3

12.3

12.3.1

12.3.2

12.4

12.4.0

12.5

12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

12.6

12.6.2

12.7

12.7.0
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(1) De fleste klasser omfatter enten varer eller tjenester. Klasser som inneholder varer, betegnes med enten (ND), (SD) eller (D), som angir om
de er henholdsvis «ikke-varige», «halv-varige» eller «varige». (S) betegner klasser med «tjenester». Noen klasser inneholder både varer og
tjenester fordi det er vanskelig å dele dem opp i varer og tjenester. Slike klasser betegnes vanligvis med en (S), siden tjenestene anses å veie
tyngst. (E) angir «energi» og (SEA) «sesongprodukter».

(2) Basert på den endelige COICOP-klassifikasjonen som ble utarbeidet av OECD etter samråd med Eurostat, UNSD og deres medlemsstaters
nasjonale statistikkontorer i oktober 1998.

VEDLEGG II

DELINDEKSER UNDER HKPI: OPPDELING ETTER HOVEDGRUPPER (TOSIFRET NIVÅ),
GRUPPER (TRESIFRET NIVÅ) OG KLASSER(1) (FIRESIFRET NIVÅ)(2)

01-12 HUSHOLDNINGERS UTGIFTER TIL PERSONLIG KONSUM

01 NÆRINGSMIDLER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER

01.1 Næringsmidler

Produktene som hører til i denne gruppen, er vanligvis produkter som kjøpes for konsum i
husholdninger. Gruppen omfatter ikke næringsmiddelprodukter som selges av hoteller, restauranter,
kafeer, barer, kiosker, gateselgere, fra salgsautomater osv. for konsum på stedet (11.1.1), retter
tilberedt i restauranter for konsum utenfor deres lokaler (11.1.1), ferdigretter tilberedt av
cateringleverandører, uansett om de hentes av eller bringes ut til kunden (11.1.1), og produkter som
selges spesielt som fôr til kjæledyr (09.3.4).

01.1.1 Brød og kornprodukter (ND)

– Ris i enhver form

– Mais, hvete, bygg, havre, rug og andre kornslag i form av korn, mel eller semule

– Brød og andre baker- og konditorvarer (knekkebrød, kavringer, ristet brød, kjeks, honningkake,
vaffelkjeks, vafler, tebrød, rundstykker, horn, kaker, terter, paier, quiche, pizzaer osv.)

– Blandinger og deig til framstilling av bakverk

– Pasta i enhver form; couscous

– Kornbaserte næringsmidler (cornflakes, havregryn osv.) og andre kornprodukter (malt, maltmel,
maltekstrakt, potetstivelse, tapioka, sago og andre stivelser)

Omfatter: Stivelsesholdige produkter tilberedt med kjøtt, fisk, skalldyr, ost grønnsaker eller frukt.

Omfatter ikke: Kjøttposteier (01.1.2); fiskeposteier (01.1.3); sukkermais (01.1.7).

01.1.2 Kjøtt (ND)

– Ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av:

– storfe, sau, geit og svin,

– hest, muldyr, esel, kamel o.l.,

– fjørfe (kylling, and, gås, kalkun, perlehøns),

– hare, kanin og vilt (antilope, dyr av hjortefamilien, villsvin, fasan, rype, due, vaktel osv.),

– Ferskt, kjølt eller fryst spiselig kjøttavfall

– Tørket, saltet eller røkt kjøtt og spiselig kjøttavfall (pølser, salami, bacon, skinke, paté osv.)

– Annet konservert kjøtt eller bearbeidede kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt (kjøttkonserver,
kjøttekstrakter, kjøttsafter, kjøttposteier osv.)

Omfatter: Kjøtt og spiselig avfall fra havpattedyr (sel, hvalross, hval osv.) og eksotiske dyr (kenguru,
struts, alligator osv.); dyr og fjørfe kjøpt levende til konsum.

Omfatter ikke: Land- og sjøsnegler (01.1.3); smult og annet spiselig animalsk fett (01.1.5); supper,
buljonger og kraft som inneholder kjøtt (01.1.9).



01.1.3 Fisk (ND) (SEA)

– Fersk, kjølt eller fryst fisk

– Ferske, kjølte eller fryste skalldyr (krepsdyr, herunder landkrabber, bløtdyr og andre skalldyr,
land- og sjøsnegler, frosker)

– Fisk og skalldyr, tørket, røkt eller saltet

– Andre fiskekonserver eller bearbeidet fisk og skalldyr; tilberedt fisk og skalldyr (fiske- og
skalldyrkonserver, kaviar og andre former for rogn, fiskeposteier osv.)

Omfatter: Fisk og skalldyr kjøpt levende til konsum.

Omfatter ikke: Supper, buljonger og kraft som inneholder fisk (01.1.9).

01.1.4 Melk, ost og egg (ND)

– Rå melk; pasteurisert eller sterilisert melk

– Kondensert melk, inndampet melk, tørrmelk

– Yoghurt, fløte, melkebaserte desserter, melkebaserte drikker og andre lignende melkebaserte
produkter

– Ost og ostemasse

– Egg og andre eggprodukter framstilt utelukkende av egg

Omfatter: Melk, fløte og yoghurt tilsatt sukker, kakao, frukt eller aromastoffer; meieriprodukter som
ikke er basert på melk, f.eks. soyamelk.

Omfatter ikke: Smør og smørprodukter (01.1.5).

01.1.5 Oljer og fett (ND)

– Smør og smørprodukter (smørolje, ghee osv.)

– Margarin (herunder lettmargarin) og annet vegetabilsk fett (herunder peanøttsmør)

– Matoljer (olivenolje, maisolje, solsikkeolje, bomullsfrøolje, soyaolje, jordnøttolje, valnøttolje osv.)

– Spiselig animalsk fett (smult osv.)

Omfatter ikke: Torskelevertran eller olje av kveitelever (06.1.1).

01.1.6 Frukt (ND) (SEA)

– Frisk, kjølt eller fryst frukt

– Tørket frukt, fruktskall, fruktkjerner, nøtter og spiselige frø

– Konservert frukt og fruktbaserte produkter

Omfatter: Meloner og vannmeloner.

Omfatter ikke: Grønnsaker som dyrkes for fruktens skyld, som auberginer, agurker og tomater
(01.1.7); syltetøy, marmelade, kompotter, gelé, fruktpuré og fruktmos (01.1.8); plantedeler
konservert i sukker (01.1.8); fruktjuice og -sirup (01.2.2).

01.1.7 Grønnsaker (ND) (SEA)

– Friske, kjølte, fryste eller tørkede grønnsaker som dyrkes for sine blader eller stilker (asparges,
broccoli, blomkål, endiv, fennikel, spinat osv.), for sine frukter (auberginer, agurker,
mandelgresskar, grønn paprika, gresskar, tomater osv.) og for sine røtter (rødbeter, gulrøtter, løk,
pastinakker, reddiker, neper osv.)

– Friske eller kjølte poteter og andre rotknoller (manioka, arrowrot, kassava, søtpoteter osv.)

– Konserverte eller bearbeidede grønnsaker og grønnsaksbaserte produkter
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– Produkter av rotgrønnsaker (mel, gryn, flak, puré, strimler og tynne skiver), herunder fryste
tilberedninger som pommes frites

Omfatter: Oliven; hvitløk; tørkede belgfrukter; sukkermais, sjøfenikkel og annen spiselig tang;
spiselig sopp.

Omfatter ikke: Potetstivelse, tapioka, sago og andre stivelser (01.1.1); supper, buljonger og kraft som
inneholder grønnsaker (01.1.9); krydderurter (persille, rosmarin, timian osv.) og kryddere (pepper,
spansk pepper, ingefær osv.) (01.1.9); grønnsakjuice (01.2.2).

01.1.8 Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer (ND)

– Rør- eller betesukker, uraffinert eller raffinert, i pulverform, krystallisert eller i biter

– Syltetøy, marmelade, kompotter, gelé, fruktpuré og fruktmos, naturlig honning og kunsthonning,
lønnesirup, melasse og plantedeler konservert i sukker

– Sjokolade i stenger eller plater, tyggegummi, sukkertøy, karameller, pastiller og andre sukkervarer

– Kakaobaserte næringsmidler og kakaobaserte tilberedte desserter

– Spise-is, iskrem og sorbet

Omfatter: Kunstige sukkererstatninger.

Omfatter ikke: Kakao og sjokoladepulver (01.2.1).

01.1.9 Næringsmidler i.e.n. (ND)

– Salt, krydder (pepper, spansk pepper, ingefær osv.), krydderurter (persille, rosmarin, timian osv.),
sauser, smaksingredienser (sennep, majones, ketchup, soyasaus osv.), eddik

– Tilberedt bakepulver, gjær, tilberedte desserter, supper, buljonger, kraft, næringsmiddel-
ingredienser

– Homogenisert barnemat og dietetiske produkter, uansett sammensetning

Omfatter ikke: Melkebaserte desserter (01.1.4); soyamelk (01.1.4); kunstige sukkererstatninger
(01.1.8); kakaobaserte tilberedte desserter (01.1.8).

01.2 Alkoholfrie drikker

Herunder regnes alkoholfrie drikker som kjøpes for konsum i husholdninger. Gruppen omfatter ikke
alkoholfrie drikker som selges av hoteller, restauranter, kafeer, barer, kiosker, gateselgere, fra
salgsautomater osv. for konsum på stedet (11.1.1).

01.2.1 Kaffe, te og kakao (ND)

– Kaffe, også koffeinfri, brent eller malt, herunder pulverkaffe

– Te, maté og andre planteprodukter til uttrekk

– Kakao, også søtet, og sjokoladepulver

Omfatter: Kakaobaserte tilberedninger for drikker; kaffe- og teerstatninger; kaffe- eller teekstrakter
og -essenser.

Omfatter ikke: Sjokolade i stenger eller plater (01.1.8); kakaobaserte næringsmidler og kakaobaserte
tilberedte desserter (01.1.8).

01.2.2 Mineralvann, leskedrikker og frukt- og grønnsakjuice (ND)

– Mineralvann eller kildevann; alt drikkevann solgt i beholdere

– Leskedrikker som soda, limonade og cola

– Frukt- og grønnsakjuice

– Sirup og konsentrater til framstilling av drikker
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Omfatter ikke: Alkoholfrie drikker som vanligvis er alkoholholdige, f.eks. alkoholfritt øl (02.1).

02 ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER OG TOBAKK

02.1 Alkoholholdige drikker

Herunder regnes alkoholholdige drikker som kjøpes for konsum i husholdninger. Gruppen omfatter
ikke alkoholholdige drikker som selges av hoteller, restauranter, kafeer, barer, kiosker, gateselgere,
fra salgsautomater osv. for konsum på stedet (11.1.1).

Denne gruppen omfatter drikker uten alkohol eller med lavt alkoholinnhold som vanligvis er
alkoholholdige, f.eks. alkoholfritt øl.

02.1.1 Brennevin (ND)

– Brennevin og likør.

Omfatter: Mjød; aperitiffer bortsett fra vinbaserte aperitiffer (02.1.2).

02.1.2 Vin (ND)

– Vin, eplesider og pæresider, herunder sake

– Vinbaserte aperitiffer, sterkvin, champagne og andre musserende viner

02.1.3 Øl (ND)

– Alle typer øl, f.eks. overgjæret øl (ale), undergjæret øl (lager) eller porter

Omfatter: Øl med lavt alkoholinnhold og alkoholfritt øl; shandy.

02.2 Tobakk

Denne gruppen omfatter alle husholdningers kjøp av tobakk, herunder kjøp av tobakk i restauranter,
kafeer, barer, på bensinstasjoner osv.

02.2.0 Tobakk (ND)

– Sigaretter; sigarettobakk og sigarettpapir

– Sigarer, pipetobakk, skråtobakk eller snus

Omfatter ikke: Andre røykeartikler (12.3.2).

03 KLÆR OG SKOTØY

03.1 Klær

03.1.1 Materialer til klær (SD)

– Materialer til klær av naturfibrer, syntetiske fibrer og blandinger av naturfibrer og syntetiske
fibrer.

Omfatter ikke: Boligtekstiler (05.2.0).

03.1.2 Klesplagg (SD)

– Klesplagg for menn, kvinner, barn (3-13 år) og spedbarn (0-2 år), enten ferdigsydde eller sydd
etter mål, i alle materialer (herunder lær, pels, plast og gummi), til hverdagsbruk, sportsbruk eller
til bruk i arbeid:

– Kapper, ytterfrakker, regnfrakker, anorakker, parkaser, blusejakker, jakker, bukser, vester,
dresser, drakter, kjoler, skjørt osv.

– Skjorter, bluser, pullovere, gensere, kardiganer, shorts, badedrakter, treningsdrakter, jogge-
dresser, sweatshirts, t-skjorter, trikoter osv.
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– Undertrøyer, truser, sokker, strømper, strømpebukser, underskjørt, brystholdere,
underbukser, hofteholdere, korsetter osv.

– Pyjamaser, nattskjorter, nattkjoler, morgenkåper, slåbroker, badekåper osv.

– Spedbarnsklær og tøysko for spedbarn

Omfatter ikke: Trikotasjevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper (06.1.2); spedbarnsbleier (12.1.3).

03.1.3 Andre klesartikler og tilbehør til klær (SD)

– Slips, lommetørklær, sjal, tørklær, hansker, votter, muffer, belter, seler, forklær, kitler, smekker,
ermebeskyttere, hatter, luer, alpeluer, kyser osv.

– Sytråd, strikkegarn og tilbehør til framstilling av klær, f.eks. spenner, knapper, trykknapper,
glidelåser, bånd, lisser, possementer osv.

Omfatter: Hagehansker og arbeidshansker; styrthjelmer til motorsykler og sykler.

Omfatter ikke: Hansker og andre varer framstilt av gummi (05.6.1); knappenåler, sikkerhetsnåler,
synåler, strikkepinner og fingerbøl (05.6.1); beskyttende hodeplagg til sportsbruk (09.3.2); annet
verneutstyr til sportsbruk, f.eks. redningsvester, boksehansker, kroppsbeskyttere, belter,
støttebandasjer osv. (09.3.2); papirlommetørklær (12.1.3); armbåndsur, smykker, mansjettknapper,
slipsnåler (12.3.1); spaserstokker, paraplyer og parasoller, vifter, nøkkelringer (12.3.2).

03.1.4 Rensing, reparasjon og leie av klær (S)

– Tørrensing, vask og farging av klær

– Stopping, lapping, reparasjon og omsøm av klær

– Leie av klær

Omfatter: Reparasjonstjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad).

Omfatter ikke: Materialer, tråd, tilbehør osv. som husholdninger kjøper med sikte på egen reparasjon
(03.1.1 eller 03.1.3); reparasjon av lintøy og andre husholdningstekstiler (05.2.0); tørrensing, vask,
farging og leie av lintøy og andre husholdningstekstiler (05.6.2).

03.2 Skotøy

03.3.1/2 Sko og annet skotøy, herunder reparasjon og leie av skotøy (SD)

– Alt skotøy for menn, kvinner, barn (3-13 år) og spedbarn (0-2 år), herunder sportsskotøy som er
egnet til hverdags- eller fritidsbruk (sko for jogging, terrengløp, tennis, basketball, båtsport osv.)

– Reparasjon av skotøy, herunder skopussing

– Leie av skotøy

Omfatter: Gamasjer, leggvarmere og lignende artikler; reparasjonstjenestens samlede verdi (både
arbeidskostnad og materialkostnad).

Omfatter ikke: Tøysko for spedbarn (03.1.2); ortopedisk skotøy (06.1.3); spesialskotøy for sport
(skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet skotøy med påsittende isskøyter, rulleskøyter, pigger,
knotter osv.) (09.3.2); leggbeskyttere, kne- og albuebeskyttere for cricket og annet verneutstyr til
sportsbruk (09.3.2); polerings- og pusseustyr, krem og andre skopleiemidler (05.6.1); reparasjon
(09.3.2) eller leie (09.4.1) av spesialfottøy til sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet skotøy
med påsittende isskøyter, rulleskøyter, pigger, knotter osv.).

04 BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, GASS OG ANNET BRENSEL

04.1 Betalt husleie

Husleie omfatter all leie som leieren faktisk betaler, dvs. leien som leieren betaler til utleieren uten
hensyn til sosiale ytelser som leier måtte motta fra offentlige myndigheter (herunder betalinger som
etter avtale med leieren går direkte til utleieren).
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Husleie omfatter også betaling for bruk av grunnen som boligen står på, arealet som brukes, installasjoner
og utstyr til oppvarming, sanitæranlegg, belysning osv., og, dersom boligen utleies møblert, møblene.

Husleie omfatter også betaling for bruk av garasje for parkering i tilknytning til boligen. Garasjen
behøver ikke være fysisk tilknyttet boligen, og heller ikke være utleid av samme utleier.

Husleien omfatter ikke betaling for bruk av garasjer eller parkeringsplasser som ikke er knyttet til
boligen (07.2.4). Husleien omfatter heller ikke betaling for bruk av vann (04.4.1), renovasjonsavgift
(04.4.2) og kloakkavgift (04.4.3); fellestjenester som gartnertjenester, rengjøring, oppvarming og
belysning av trappeoppgang, vedlikehold av heiser og avfallssjakter osv. i bolighus med flere
husholdninger (04.4.4), utgifter til elektrisitet (04.5.1) og gass (04.5.2); utgifter til oppvarming og
varmtvann fra fjernvarmeverker (04.5.5).

04.1.1/2 Betalt husleie, bolig inkl. fritidsbolig (S)

– Leie faktisk betalt av leiere eller underleiere i umøblert eller møblert bolig som er deres hovedbosted

– Faktisk betalt leie for sekundære boliger

Omfatter: Leie som betales av husholdninger for værelse på hotell eller pensjonat som er
vedkommendes hovedbosted.

Omfatter ikke: Overnattingstjenester ved utdanningsinstitusjoner eller herberger (11.2.0), feriebyer
eller feriesentre (11.2.0) og eldreboliger (*) (12.4.0).

04.3 Vedlikehold og reparasjon av bolig

Vedlikehold og reparasjon av bolig kjennetegnes ved to forhold: For det første dreier det seg om
virksomhet som skal utøves regelmessig for at boligen skal holdes i god stand; for det annet endrer
det ikke boligens funksjon, kapasitet eller forventede levetid.

Det er to former for vedlikehold og reparasjon av boliger: Mindre, som for eksempel innvendig maler-
og tapetseringsarbeid eller reparasjon av utstyr, som vanligvis utføres av både leier og huseier; og
større, for eksempel legging av murpuss eller takreparasjoner, som bare utføres av huseier.

Bare utgifter som leiere og eiere av egne boliger har til materialer og tjenester til mindre vedlikehold
og reparasjon, inngår i husholdningenes utgifter til personlig konsum. Utgifter som eiere av egne
boliger har til materialer og tjenester til større vedlikehold og reparasjoner, inngår ikke i
husholdningenes utgifter til personlig konsum (**).

Innkjøp som leiere eller eiere av egne boliger foretar for selv å utføre vedlikehold eller reparasjon,
hører inn under 04.3.1. Dersom leierne eller eierne av egne boliger betaler et foretak for å utføre
vedlikeholdet eller reparasjonen, hører tjenestens samlede verdi, herunder utgiftene til materialer, inn
under 04.3.2.

04.3.1 Materialer til alminnelig vedlikehold og reparasjon av bolig (**) (ND)

– Produkter og materialer, f.eks. maling og lakk, puss, tapeter, tekstiltapeter, vindusruter, gips,
sement, kitt, tapetklister osv. til mindre vedlikehold og reparasjon av boligen

Omfatter: Små rørleggerartikler (rør, kraner, skjøtestykker osv.) og materialer til overflatebelegg
(parkettstaver, keramikkfliser osv.).

Omfatter ikke: Vegg-til-vegg-tepper og linoleum (05.1.2); håndverktøy, dørbeslag, stikkontakter,
elektriske ledninger og lyspærer (05.5.2); koster, skurebørster, fjærkoster og rengjøringsmidler
(05.6.1); produkter, materialer og armaturer som benyttes ved større vedlikehold og reparasjoner
(produktinnsats, inngår ikke i HKPI) (**) eller til utbygging og ombygging av boliger (investeringer,
inngår ikke i HKPI) (**).

04.3.2 Tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av bolig (**) (S)

– Tjenester som ytes av rørleggere, elektrikere, snekkere, glassmestere, malere, dekoratører,
gulvbonere osv. til mindre vedlikehold og reparasjon av boligen

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad).
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Omfatter ikke: Husholdningers separate kjøp av materialer med sikte på å utføre eget vedlikehold
eller reparasjoner (04.3.1); tjenester som ytes i forbindelse med større vedlikehold og reparasjoner
(produktinnsats, inngår ikke i HKPI) (**) eller til utbygging og ombygging av boligen (investeringer,
inngår ikke i HKPI) (**).

04.4 Vannforsyning og andre tjenester knyttet til bolig

Omfatter separate betalinger for spesifikke tjenester knyttet til boligen, uansett om forbrukerne betaler
etter konsum eller ikke; omfatter ikke betaling for tjenesteytelser som finansieres over skatten.

04.4.1 Vannforsyning (ND)

– Vannforsyning

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesing av målere, faste avgifter osv.

Omfatter ikke: Drikkevann som selges i flasker eller beholdere (01.2.2); varmtvann eller damp fra
fjernvarmeverker (04.5.5).

04.4.2 Renovasjon (S)

– Innsamling og disponering av avfall

04.4.3 Kloakk (S)

– Oppsamling og disponering av avløpsvann

04.4.4 Andre tjenester knyttet til bolig i.e.n. (S)

– Felles utgifter til vaktmester- og gartnertjenester, rengjøring, oppvarming og belysning av
trappeoppgang, vedlikehold av heiser og avfallssjakter osv. i bolighus med flere husholdninger

– Sikkerhetstjenester

– Snørydding og skorsteinsfeiing

Omfatter ikke: Husholdningstjenester som vindusvask, desinfisering, utgassing og skadedyr-
bekjempelse (05.6.2); livvakter (12.7.0).

04.5 Elektrisitet, gass og annet brensel

04.5.1 Elektrisitet (ND) (E)

– Elektrisitet

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesing av målere, faste avgifter osv.

04.5.2 Gass (ND) (E)

– Husholdningsgass og naturgass

– Flytende hydrokarboner (butan, propan osv.)

Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesing av målere, lagertanker, faste
avgifter osv.

04.5.3 Flytende brensel (ND) (E)

– Fyringsolje og parafin

04.5.4 Fast brensel (ND) (E)

– Kull, koks, briketter, fyringsved, trekull, torv o.l.

04.5.5 Varmeenergi (ND) (E)

– Kjøp av varmt vann og damp fra fjernvarmeverker
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Omfatter: Utgifter knyttet til dette, f.eks. leie av målere, avlesing av målere, faste avgifter osv.; is
brukt til avkjøling.

05 MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV BOLIG

05.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper og annet gulvbelegg

05.1.1 Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler (D)

– Senger, sofaer, divaner, bord, stoler, skap, kommoder og bokhyller

– Belysningsutstyr, f.eks. taklamper, stålamper, kuppellamper, nattbordlamper

– Bilder, skulpturer, stikk, veggtepper og andre kunstgjenstander, herunder reproduksjoner av
kunstverker og andre pyntegjenstander

– Skjermer, foldevegger og andre møbler og tilbehør

Omfatter: Ev. levering og montering; sengebunner og undermadrasser; baderomsskap; spedbarns-
møbler som vugger, høye stoler og lekegrinder; rullegardiner; camping- og hagemøbler; speil,
lysholdere og lysestaker.

Omfatter ikke: Sengeutstyr og parasoller (05.2.0); pengeskap (05.3.1); prydglass og keramikk-
gjenstander (05.4.0); ur (12.3.1); veggtermometre og -barometre (12.3.2); barnevogner og
barnetriller (12.3.2); kunstverker og antikke møbler ervervet primært som kapitalanbringelse
(investering, inngår ikke i HKPI).

05.1.2 Tepper og annet gulvbelegg (D)

– Løse tepper, vegg-til-vegg-tepper, linoleum og andre lignende gulvbelegg

Omfatter: Legging av gulvbelegg.

Omfatter ikke: Baderomsmatter, sivmatter og dørmatter (05.2.0); antikke gulvbelegg ervervet
primært som kapitalanbringelse (investering, inngår ikke i HKPI).

05.1.3 Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg (S)

– Reparasjon av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler og gulvbelegg

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad); restaurering av
kunstverker, antikke møbler og antikke gulvbelegg, unntatt dem som er ervervet primært som
kapitalanbringelse (investering, inngår ikke i HKPI).

Omfatter ikke: Materialer som husholdninger kjøper separat med sikte på egen reparasjon (05.1.1
eller 05.1.2); tørrensing av tepper (05.6.2).

05.2 Boligtekstiler

05.2.0 Boligtekstiler (SD)

– Møbelstoffer, gardinstoffer, gardiner, doble gardiner, markiser, portierer og rullegardiner av stoff

– Sengeutstyr som madrasser, puter, skråputer og hengekøyer

– Sengetøy som lakener, putevar, tepper, reisetepper, pledd, dyner, sengetepper og myggnett

– Dekketøy og baderomstekstiler som bordduker og servietter, håndklær og vaskekluter

– Andre boligtekstiler som handlevesker, skittentøyposer, skoposer, draktposer og varetrekk til
møbler, flagg, parasoller osv.

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter: Metervare; voksduker; baderomsmatter, sivmatter og dørmatter.

Omfatter ikke: Tekstiltapeter (04.3.1); veggtepper (05.1.1); gulvbelegg som tepper og vegg-til-vegg-
tepper (05.1.2); varmetepper (05.3.2); bilpresenninger og varetrekk til motorsykler osv. (07.2.1);
luftmadrasser og soveposer (09.3.2).
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05.3 Husholdningsapparater

05.3.1/2 Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater (D) og mindre elektriske husholdnings-
apparater (SD)

– Kjøleskap, frysere og kombinasjonsskap

– Vaskemaskiner, tørketromler, tørkeskap, oppvaskmaskiner og stryke- og pressemaskiner

– Komfyrer, roterende griller, kokeplater, ovner og mikrobølgeovner

– Klimaanlegg, luftfuktere, varmeelementer, vannvarmere, vifter og avtrekkshetter

– Støvsugere, damprensemaskiner, tepperensemaskiner, skure-, vokse- og bonemaskiner

– Andre større husholdningsapparater som pengeskap, sy- og strikkemaskiner, apparater til
bløtgjøring av vann osv.

– Kaffekverner, kaffemaskiner, saftpresser, boksåpnere, miksere, frityrapparater, kjøttgriller,
kniver, brødristere, ismaskiner, sorbetmaskiner, yoghurtmaskiner, varmeplater, strykejern, kjeler,
vifter, varmetepper osv.

Omfatter: Ev. levering og installering av apparatene.

Omfatter ikke: Apparater som er en del av bygningens konstruksjon (investering, inngår ikke i HKPI)
(**); små ikke-elektriske husholdningsapparater og kjøkkenredskaper (05.4.0); husholdningsvekter
(05.4.0); personvekter og spedbarnsvekter (12.1.3).

05.3.3 Reparasjon av husholdningsapparater (S)

– Reparasjon av husholdningsapparater

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad); betaling for leasing
eller leie av større husholdningsapparater.

Omfatter ikke: Materialer som husholdninger kjøper med sikte på egen reparasjon (03.1.1 eller
05.3.2).

05.4 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr

05.4.0 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr (SD)

– Glassvarer, krystallvarer, keramikk og porselen til bruk på bordet, på kjøkkener, i badeværelser,
på toaletter, på kontorer og til dekorasjon innendørs

– Bestikk, kuvertartikler og sølvtøy

– Ikke-elektriske kjøkkenredskaper i alle materialer, f.eks. kasseroller, gryter, trykkokere,
stekepanner, kaffekverner, purépresser, kjøttkverner, varmeplater, husholdningsvekter og andre
lignende mekaniske innretninger

– Andre husholdningsartikler i alle materialer, f.eks. bokser til brød, kaffe, krydder osv.,
søppelbøtter, papirkurver, kleskurver, sparebøsser og bærbare pengeskap, håndkleholdere,
flaskestativer, strykejern og strykebrett, postkasser, tåteflasker, termosflasker og kjølebokser

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter ikke: Belysningsutstyr (05.1.1); elektriske husholdningsapparater (05.3.1 eller 05.3.2);
dekketøy i papp (05.6.1); personvekter og spedbarnsvekter (12.1.3).

05.5 Verktøy og utstyr til hus og hage

05.5.1/2 Større verktøy og utstyr (D), mindre verktøy og diverse tilbehør (SD)

– Motordrevet verktøy og utstyr, f.eks. elektriske boremaskiner, sager, slipemaskiner og
hekksakser, hagetraktorer, gressklippere, kultivatorer, motorsager og vannpumper

– Reparasjon av slike artikler
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– Håndverktøy, f.eks. hammere, skrutrekkere, skrunøkler, tenger, trimmekniver, rasper og filer

– Hageredskaper, f.eks. trillebårer, vannkanner, slanger, spader, skuffer, river, greip, ljåer, sigder
og beskjæringssakser

– Stiger og trappestiger

– Dørbeslag (hengsler, håndtak og låser), tilbehør til radiatorer og peiser og andre metallartikler til
huset (gardinstenger, teppeholdere, kroker osv.) eller til hagen (kjettinger, gittere, påler og bånd
til inngjerding og kanting)

– Små elektriske artikler, f.eks. stikkontakter, brytere, ledninger, lyspærer, lysstoffrør, lomme-
lykter, håndlykter, batterier til alminnelig bruk, klokker og alarmer

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter: Betaling for leasing eller leie av gjør-det-selv-maskiner og -utstyr.

05.6 Varer og tjenester knyttet til alminnelig vedlikehold av boligen

05.6.1 Ikke-varige husholdningsartikler (ND)

– Rengjøringsmidler og vedlikeholdsprodukter, f.eks. såpe, vaskepulver, flytende rengjøringsmidler,
skurepulver, blekemidler, mykningsmidler, vinduspussemidler, voks, polermidler, fargestoffer,
avløpsrensemidler, desinfeksjonsmidler, insektmidler, soppdrepende midler og destillert vann

– Artikler til rengjøring, f.eks. koster, skurebørster, feiekoster og feiebrett, støvkoster, kluter,
kjøkkenhåndkler, gulvkluter, svamper, gryteskrubber, stålull og pusseskinn

– Papirprodukter, f.eks. filtre, duker og servietter, tørkeruller, støvsugerposer, dekketøy i papp,
herunder aluminiumsfolie og søppelposer av plast

– Andre ikke-varige husholdningsartikler, f.eks. fyrstikker, stearinlys, lampeveker, denaturert sprit,
klesklyper, kleshengere, knappenåler, sikkerhetsnåler, synåler, strikkepinner, fingerbøl, spiker,
skruer, muttere og bolter, tegnestifter, stifter, skiver, lim og limbånd til husholdningsbruk, snorer,
hyssing og gummihansker

Omfatter: Polerings- og pusseustyr, krem og andre skopleiemidler.

Omfatter ikke: Produkter til vedlikehold av prydhager (09.3.3); papirlommetørklær, toalettpapir,
toalettsåper, toalettsvamper og andre artikler for personlig hygiene (12.1.3).

05.6.2 Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet (S)

– Tjenester i hjemmet utført av lønnet personale ansatt i private husholdninger, f.eks. hushov-
mestere, kokker, hushjelper, sjåfører, gartnere, guvernanter, sekretærer, privatlærere og au pairer

– Lignende tjenester, herunder barnepass og husarbeid, utført av foretak eller selvstendige

– Tjenester i hjemmet, f.eks. vindusvask, desinfisering, utgassing og skadedyrbekjempelse

– Tørrensing, vask og farging av lintøy, husholdningstekstiler og tepper

– Leie av møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, tepper, husholdningsartikler og lintøy

Omfatter ikke: Tørrensing, vask og farging av klær (03.1.4); renovasjon (04.4.2); kloakktømming
(04.4.3); felles utgifter til vaktmester- og gartnertjenester, rengjøring, oppvarming og belysning av
trappeoppgang, vedlikehold av heiser og avfallssjakter i bolighus med flere husholdninger (04.4.4);
sikkerhetstjenester (04.4.4); snørydding og skorsteinsfeiing (04.4.4); flytte- og lagertjenester
(07.3.6); tjenester som ytes av ammer, barnehager for småbarn, barnehager for større barn, daghjem
og annet barnepass (12.7.0); livvakter (12.7.0).

06 HELSEPLEIE

Denne hovedgruppen omfatter også helsetjenester som kjøpes fra helsesentre ved skoler og
universiteter.
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06.1 Medisinske produkter, apparater og utstyr

Denne gruppen omfatter legemidler, proteser, medisinske apparater og utstyr og andre helserelaterte
produkter som kjøpes av enkeltpersoner eller husholdninger, med eller uten resept, vanligvis fra en
farmasøyt eller en forhandler av medisinsk utstyr. De er beregnet på konsum eller bruk utenfor helse-
eller behandlingsinstitusjoner. Slike produkter levert direkte til polikliniske pasienter av leger,
tannleger og paramedisinsk personale eller til sykehuspasienter o.l. omfattes av poliklinisk
behandling (06.2) eller sykehustjenester (06.3) (*).

06.1.1 Legemidler (ND)

– Medisinske preparater, legemidler, patentmedisin, sera og vaksiner, vitaminer og mineraler,
torskelevertran og olje av kveitelever, orale prevensjonsmidler

Omfatter ikke: Veterinærprodukter (09.3.4); artikler til personlig hygiene, f.eks. medisinsk såpe
(12.1.3).

06.1.2/3 Andre medisinske produkter, terapeutiske apparater og terapeutisk utstyr

– Medisinske termometre, heftplaster og forbindinger, injeksjonssprøyter, førstehjelpsutstyr,
varmeflasker og isposer, trikotasjevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper og
knebeskyttere, graviditetstester, kondomer og andre mekaniske prevensjonsmidler

– Briller med korrigerende glass og kontaktlinser, høreapparater, glassøyne, kunstige lemmer og
andre proteser, ortopediske skinner og hjelpemidler, ortopedisk skotøy, operasjonsbelter,
brokkbind, korsetter, nakkekrager, massasjeapparater og lamper til medisinsk bruk, rullestoler og
kjøretøyer for funksjonshemmede, med eller uten motor, spesialsenger, krykker, elektroniske
apparater og andre innretninger for måling av blodtrykk osv.

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter: Tannproteser, men ikke utgifter til tilpasning.

Omfatter ikke: Leie av terapeutisk utstyr (06.2.3); vernebriller, belter og støttebind til sportsbruk
(09.3.2); solbriller uten korrigerende glass (12.3.2).

06.2 Polikliniske tjenester

Denne gruppen omfatter legebehandling, tannlegebehandling og paramedisinsk behandling av
polikliniske pasienter ved leger, tannleger og paramedisinske behandlere og ansatte. Tjenestene kan
utføres i hjemmet, enkeltvis eller i grupper på legesentre, i poliklinikker ved sykehus osv.

Poliklinisk behandling omfatter medisin, proteser, medisinske apparater og utstyr og andre helserelaterte
produkter som leger, tannleger og paramedisinske behandlere og ansatte gir direkte til pasienten.

Legebehandling, tannlegebehandling og paramedisinsk behandling av pasienter på sykehus o.l.
inngår i sykehustjenester (*)(06.3).

06.2.1/3 Legebehandling og paramedisinske tjenester (S)

– Konsultasjon av allmennpraktiserende leger eller spesialleger

– Tjenester ytt av medisinske laboratorier og røntgenklinikker

– Tjenester ytt av uavhengige sykepleiere og jordmødre

– Tjenester ytt av uavhengige akupunktører, kiropraktorer, optikere, fysioterapeuter, talepedagoger osv.

– Legeordinert gymnastikkterapi

– Poliklinisk behandling med varme bad eller saltvann

– Ambulansetjenester

– Leie av terapeutisk utstyr

Omfatter: Tjenester ytt av spesialister i tannregulering.
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06.2.2 Tannlegetjenester (S)

– Tjenester ytt av tannleger, tannpleiere og andre tannbehandlere

Omfatter: Betaling for tilpasning av tannproteser.

Omfatter ikke: Tannproteser (06.1.3); tannregulering (06.2.1); tjenester ytt av medisinske
laboratorier og røntgenklinikker (06.2.3).

06.3 Sykehustjenester (*)

Det regnes som sykehusinnleggelse når en pasient innlegges på sykehus i hele behandlingsperioden.
Behandling på dagsykehus og hjemmebasert sykehusbehandling omfattes også, i likhet med
hospitser for uhelbredelig syke i livets sluttfase.

Denne gruppen omfatter tjenester som ytes av allmenn- og spesialsykehus, legesentre, fødeklinikker,
pleiehjem og rekonvalesenshjem som hovedsakelig gir helsepleie til fastboende, tjenester som ytes
av institusjoner for eldre der legetilsyn er et vesentlig element, og tjenester som ytes av
rehabiliteringssentre som gir helsepleie til fastboende og rehabilitering med sikte på å behandle
pasienten snarere enn å tilby langtidsstøtte.

Sykehus defineres som institusjoner som tilbyr behandling av pasienter innlagte under direkte tilsyn
av kvalifiserte leger. Legesentre, fødeklinikker, pleiehjem og rekonvalesenshjem behandler også
innlagte pasienter, men under tilsyn og ofte utført av personale med lavere utdanning enn leger.

Denne gruppen omfatter ikke tjenester som ytes av behandlingssteder som legesentre, klinikker osv.
som bare gir poliklinisk behandling (06.2). Heller ikke omfattes tjenester ved aldershjem,
institusjoner for funksjonshemmede eller rehabiliteringssentre som hovedsakelig tilbyr langtidsstøtte
(12.4).

06.3.0 Sykehustjenester (*) (S)

– Sykehustjenester omfatter ytelse av følgende tjenester til sykehuspasienter:

– Grunnleggende tjenester: Administrasjon; innkvartering; mat og drikke; tilsyn og pleie utført
av ikke-spesialisert personale (hjelpepleiere); førstehjelp og gjenopplivning;
ambulansetransport; utlevering av legemidler og andre farmasøytiske produkter; utlevering
av terapeutiske apparater og utstyr

– Medisinske tjenester: Tjenester utført av allmennleger, spesialleger, kirurger og tannleger;
medisinsk analyse og røntgen; paramedisinske tjenester, f.eks. fra sykepleiere, jordmødre,
kiropraktorer, optikere, fysioterapeuter, talepedagoger osv.

07 TRANSPORT

07.1 Kjøp av kjøretøyer

Kjøpene omfatter husholdningers kjøp av nye kjøretøyer og av brukte kjøretøyer fra andre
institusjonelle sektorer, vanligvis verksteder eller bilforhandlere. Salg av brukte kjøretøyer mellom
husholdninger omfattes ikke.

Kjøpene omfatter husholdningers nettosalg av brukte kjøretøyer til andre institusjonelle sektorer.
Medlemsstatene har valget mellom:

i) nettovekt for nye biler (bruttovekt minus innbytteverdien for brukte biler) og nettovekt for
brukte biler, eller

ii) bruttovekt for nye biler (uten at det tas hensyn til innbytteverdien for brukte biler) og en vekt
for bruktbiler som omfatter en eventuell handelsavanse.

Kjøpene omfatter også kjøp gjennom leasingavtaler.

Kjøp av fritidskjøretøyer, f.eks. campingbiler, campingtilhengere, tilhengere, fly og båter hører inn
under 09.2.1.
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07.1.1 Biler (D)

– Nye biler, minibusser, stasjonsvogner, kombinerte biler o.l., to- eller firehjulsdrevne

– Brukte biler, minibusser, stasjonsvogner, kombinerte biler o.l., to- eller firehjulsdrevne

Omfatter ikke: Kjøretøyer for funksjonshemmede (06.1.3); campingbiler (09.2.1); kjøretøyer til bruk
på golfbanen (09.2.1).

07.1.2/3/4 Motorsykler, sykler og kjøretøyer trukket av dyr (D)

– Alle typer motorsykler, scootere og mopeder

– Alle typer sykler med to eller tre hjul

– Kjøretøyer trukket av dyr

Omfatter: Sidevogner; snøscootere; rickshaw; trekkdyr og tilhørende utstyr (åk, krager, seletøy,
bissel, tømmer osv.).

Omfatter ikke: Kjøretøyer for funksjonshemmede (06.1.3); kjøretøyer til bruk på golfbanen (09.2.1);
lekesykler med to eller tre hjul (09.3.1); hester og ponnier, heste- eller ponnitrukne kjøretøyer eller
tilhørende utstyr kjøpt til fritidsbruk (09.2.1).

07.2 Drift av personlige transportmidler

Husholdningers kjøp av reservedeler, tilbehør eller smøremidler for selv å sørge for vedlikehold og
reparasjoner, oppføres under 07.2.1 eller 07.2.2. Dersom husholdningene betaler et foretak for å
utføre vedlikeholdet, reparasjonene eller monteringen, oppføres samlede utgifter til tjenesten,
herunder materialkostnader, under 07.2.3.

07.2.1 Reservedeler og tilbehør til personlige transportmidler (SD)

– Dekk (nye, brukte eller regummierte), slanger, tennplugger, batterier, støtdempere, filtre, pumper
og andre reservedeler eller annet tilbehør til personlige transportmidler

Omfatter: Produkter som er særskilt beregnet på rengjøring og vedlikehold av transportmidler, f.eks.
maling, kromrensemidler, tetningsmidler og polermidler; bilpresenninger og varetrekk til
motorsykler, motorsykler osv.

Omfatter ikke: Styrthjelmer til motorsykler og sykler (03.1.3); alminnelige produkter til rengjøring
og vedlikehold, f.eks. destillert vann, svamper, pusseskinn, rengjøringsmidler osv. (05.6.1); utgifter
til montering av reservedeler og utstyr og utgifter til maling, vasking og polering av karosseri
(07.2.3); radiotelefoner (8.2.0); bilradioer (09.1.1); bilbarneseter (12.3.2).

07.2.2 Drivstoff og smøremidler til personlige transportmidler (ND) (E)

– Bensin og andre drivstoffer, f.eks. diesel, flytende petroleumsgass (LPG), alkohol og
totaktsblandinger

– Smøremidler, bremsevæsker, giroljer, kjølevæsker og tilsetningsstoffer

Omfatter: Drivstoffer til større verktøy og utstyr som hører inn under 05.5.1 samt til kjøretøyer til
fritidsbruk som hører inn under 09.2.1.

Omfatter ikke: Utgifter til oljeskift og smøring (07.2.3).

07.2.3 Vedlikehold og reparasjon av personlige transportmidler (S)

– Kjøp av tjenester til vedlikehold og reparasjon av personlige transportmidler, f.eks. montering av
reservedeler og tilbehør, balansering av hjul, tekniske kontroller, havarihjelp, oljeskift, smøring
og vask

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad).

Omfatter ikke: Husholdningers separate kjøp av reservedeler, tilbehør eller smøremidler med sikte
på eget vedlikehold eller reparasjon (07.2.1 eller 07.2.2); teknisk kontroll av kjøretøy (07.2.4).
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07.2.4 Andre tjenester knyttet til personlige transportmidler (S)

I samsvar med konvensjonene i ENS 1995 omfatter denne posisjonen husholdningers betaling for
lisenser, tillatelser osv. som anses som kjøp av offentlige tjenester (ENS 1995, nr. 3.76 h). I dette
tilfellet knytter den offentlige forvaltning en form for kontroll til utstedelsen av tillatelser, f.eks.
kontroll av de berørte personers kompetanse eller kvalifikasjoner (ENS 1995, nr. 4.80 d og tilhørende
fotnote).

– Leie av garasjer eller parkeringsplasser som ikke er direkte knyttet til boligen

– Bompengeordninger (broer, tunneler, ferger, motorveier) og parkometre

– Kjøretimer, førerprøver og førerkort

– Teknisk kontroll av kjøretøyer

– Leie av personlige transportmidler uten sjåfør

Omfatter ikke: Leie av bil med sjåfør (07.3.2); forsikringsutgifter i forbindelse med personlige
transportmidler (12.5.4).

07.3 Transporttjenester

Kjøp av transporttjenester klassifiseres vanligvis etter typen transportmiddel. Når en billett dekker to
eller flere transportmidler – f.eks. bybuss og undergrunnsbane eller intercitytog og ferge – og
utgiftene ikke kan fordeles mellom dem, oppføres kjøp av slike tjenester under 07.3.5.

Utgifter til måltider, snacks, drikke, forfriskninger eller overnatting medregnes dersom de omfattes
av billettprisen og ikke prissettes separat. Dersom de prissettes separat, klassifiseres disse utgiftene
under hovedgruppe 11.

Skoletransporttjenester medregnes, men ikke ambulansetjenester (06.2.3).

07.3.1 Persontransport med jernbane (S)

– Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med tog, trikk og undergrunns-
bane

Omfatter: Transport av private kjøretøyer.

Omfatter ikke: Transport med kabelbaner (07.3.6).

07.3.2 Persontransport på vei (S)

– Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med buss, turvogn, taxi og
leiebil med sjåfør

07.3.3 Persontransport med fly (S)

– Transport av enkeltpersoner og grupper av personer  samt bagasje med fly og helikopter

07.3.4 Persontransport til sjøs og på innlands vannveier (S)

– Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med skip, båt, ferge,
luftputebåt og hydrofoilbåt

Omfatter: Transport av personlige transportmidler.

07.3.5 Kombinert persontransport (S)

– Transport av enkeltpersoner og grupper av personer samt bagasje med to eller flere
transportmidler når utgiftene ikke kan fordeles mellom dem

Omfatter: Transport av private transportmidler.

Omfatter ikke: Pakketurer (09.6.0).
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(1) Medlemsstater som kan dele 08.2/3.0 inn i varer (08.2.0) og tjenester (08.3.0), skal oversende disse indeksene samt den kombinerte indeksen
(08.2/3.0).

07.3.6 Andre kjøpte transporttjenester (S)

– Transport med kabelbaner, taubaner og stolheiser 

– Flytte- og lagringstjenester

– Tjenester som ytes av bærere, reisegodsoppbevaring og reisegodsekspedisjon

– Reisebyråers provisjon, dersom den er priset separat

Omfatter ikke: Transport med taubaner og stolheiser på vintersportssteder og i feriesentre (09.4.1).

08 KOMMUNIKASJON

08.1 Posttjenester

08.1.0 Posttjenester (S)

– Betaling for levering av brev, postkort og pakker

– Privat levering av post og pakker

Omfatter: Alle kjøp av nye frimerker, forhåndsfrankerte postkort og aerogrammer.

Omfatter ikke: Kjøp av brukte eller stemplede frimerker (09.3.1); postkontorenes finansielle tjenester
(12.6.2).

08.x Telefon- og telefaksutstyr og telefon- og telefakstjenester

08.2/3.0 Telefon- og telefaksutstyr og telefon- og telefakstjenester (S)(1)

– Kjøp av telefonapparater, radiotelefoner, telefaksapparater, telefonsvarere og telefonhøyttalere
(08.2.0)

– Reparasjon av slikt utstyr (08.2.0)

– Installerings- og abonnementskostnader for privat telefonutstyr (08.3.0)

– Telefonoppringninger fra private linjer eller offentlige linjer (offentlig telefonboks, avlukke på
postkontor osv.); telefonoppringinger fra hoteller, kafeer, restauranter o.l. (08.3.0)

– Telegraf-, teleks- og telefakstjenester (08.3.0)

– Dataoverføringstjenester; Internett-tilkoblingstjenester (08.3.0)

– Leie av telefonapparater, telefaksapparater, telefonsvarere og telefonhøyttalere (08.3.0)

Omfatter: Radiotelefoni-, radiotelegrafi- og radiotelekstjenester.

Omfatter ikke: Telefakstjenester og telefonsvarertjenester via personlige datamaskiner (09.1.3).

09 FRITID OG KULTUR

09.1 Audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr, databehandlingsutstyr

09.1.1 Utstyr for mottak, registrering og gjengivelse av lyd og bilder (D)

– Fjernsynsapparater, videomaskiner, fjernsynsantenner av enhver art

– Radioapparater, bilradioer, klokkeradioer, kombinerte radiosendere og amatørradiomottakere og
-sendere

– Grammofoner, lydbåndspillere og -opptakere, kassettbåndspillere og -opptakere, CD-spillere,
stereoanlegg og deres enkeltdeler (platespillere, tunere, forsterkere, høyttalere osv.), mikrofoner
og hodetelefoner

Omfatter ikke: Videokameraer, filmframvisere og kameraer med lydopptaker (09.1.2).



09.1.2 Fotografisk og kinematografisk utstyr og optiske instrumenter (D)

– Fotoapparater, filmkameraer og kameraer med lydopptaker, videokameraer, filmframvisere og
lysbildeapparater, forstørrelsesapparater og filmframkallingsutstyr samt tilbehør, f.eks. skjermer,
betraktningsapparater, linser, blitstilbehør, filtre og lysmålere

– Kikkerter, mikroskoper, teleskoper og kompasser

09.1.3 Databehandlingsutstyr (D)

– Personlige datamaskiner og dataskjermer, skrivere, programvare og diverse tilbehør

– Regnemaskiner, herunder lommekalkulatorer

– Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner

Omfatter: Telefakstjenester og telefonsvarertjenester via personlige datamaskiner.

Omfatter ikke: Videospillprogramvare (09.3.1), videospillmaskiner for fjernsynstilkobling (09.3.1);
fargebånd til skrivemaskiner (09.5.4); regnestaver (09.5.4).

09.1.4 Innspillingsmedier (SD)

– Grammofonplater og CD-plater

– Innspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM-plater til lydbåndopptakere,
kassettbåndopptakere, videobåndopptakere og personlige datamaskiner

– Uinnspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM-plater til lydbåndopptakere,
kassettbåndopptakere, videobåndopptakere og personlige datamaskiner

– Ueksponert film, kassetter og plater for fotografisk og kinematografisk bruk

Omfatter: Fotografiske artikler, f.eks. papir og blitspærer; ueksponert film hvis pris omfatter
framkalling uten at prisen for det er angitt separat.

Omfatter ikke: Batterier (05.5.2); programvare til datamaskiner (09.1.3); videospillprogramvare,
videospillkassetter og CD-ROM-plater med videospill (09.3.1); framkalling og kopiering av
fotografier (09.4.2).

09.1.5 Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr og databehandlingsutstyr (S)

– Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr og databehandlingsutstyr

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad).

Omfatter ikke: Materialer som husholdninger kjøper separat med sikte på egen reparasjon (09.1.1,
09.1.2 eller 09.1.3).

09.2 Andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur

09.2.1/2 Større varige konsumgoder knyttet til innendørs og utendørs fritidsaktiviteter, herunder
musikkinstrumenter (D)

– Campingbiler, campingvogner og tilhengere

– Fly, ultralette luftfartøyer, glidefly, hengeglidere og varmluftballonger

– Fritidsbåter, utenbordsmotorer, seil, rigging og overbygninger

– Hester og ponnier, heste- eller ponnitrukne kjøretøyer og tilhørende utstyr (seletøy, bissel,
tømmer, saler osv.)

– Større utstyr til spill og sport, f.eks. kanoer, kajakker, seilbrett, dykkerutstyr og kjøretøyer for
golfbaner

– Musikkinstrumenter i alle størrelser, herunder elektroniske musikkinstrumenter, f.eks. pianoer,
orgler, fioliner, gitarer, trommer, trompeter, klarinetter, fløyter, blokkfløyter, munnspill osv.
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– Biljardbord, bordtennisbord, flipperspill, spilleautomater osv.

Omfatter: Montering av utstyr i båter, campingbiler, campingvogner osv.

Omfatter ikke: Hester og ponnier, heste- og ponnitrukne kjøretøyer til persontransport og tilhørende
utstyr (07.1.4); leketøy (09.3.1); oppblåsbare båter, flåter og svømmebassenger (09.3.2).

09.2.3 Vedlikehold og reparasjon av andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur (S)

– Vedlikehold og reparasjon av andre større varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur

Omfatter: Tjenestens samlede verdi (både arbeidskostnad og materialkostnad); vinteropplag for
båter, campingbiler, campingvogner osv.; hangartjenester for privatfly; marinatjenester for båter.

Omfatter ikke: Drivstoff til fritidskjøretøyer (07.2.2); materialer som husholdninger kjøper separat
med sikte på eget vedlikehold eller egen reparasjon (09.2.1 eller 09.2.2); veterinærtjenester (09.3.5).

09.3 Andre gjenstander og annet utstyr knyttet til fritid, hager og kjæledyr

09.3.1 Spill, leker og hobbyartikler (SD)

– Spillkort, selskapsspill, sjakkspill o.l.

– Alle typer leker, herunder dukker, kosedyr, lekebiler og leketog, lekesykler med to eller tre hjul,
byggesett, puslespill, modellermasse, elektroniske spill, masker, karnevalsartikler, morosaker,
underholdningsartikler, fyrverkeri, girlandere og juletrepynt

– Artikler for frimerkesamlere (f.eks. brukte eller stemplede frimerker, frimerkealbum osv.), andre
artikler for samlere (mynter, medaljer, mineraler, zoologiske og botaniske gjenstander osv.) og
andre redskaper og artikler til hobbybruk i.e.n.

Omfatter: Videospillprogramvare, videospillmaskiner for fjernsynstilkobling, videospillkassetter og
CD-ROM-plater med videospill.

Omfatter ikke: Samlerobjekter som faller inn under kunstverker eller antikviteter (05.1.1); ubrukte
frimerker (08.1.0); juletrær (09.3.3); utklippsbøker for barn (09.5.1).

09.3.2 Utstyr til sport, camping og utendørsaktiviteter (SD)

– Utstyr for gymnastikk, sport og annen fysisk trening, f.eks. baller, fjærballer, nett, racketer,
balltrær, ski, golfkøller, kårder, sabler, stenger, vekter, diskoser, spyd, manualer og annet
vektløftingsutstyr

– Fallskjermer og annet utstyr til fallskjermhopping

– Skytevåpen og ammunisjon for jakt, sport og personlig beskyttelse

– Fiskestenger og annet fiskeutstyr

– Utstyr til strand- og utendørsspill, f.eks. kulespill, krokket, frisbee, volleyball og oppblåsbare
båter, flåter og svømmebassenger

– Campingutstyr, f.eks. telt og tilbehør, soveposer, ryggsekker, luftmadrasser og
luftmadrasspumper, kokeapparater og griller til campingbruk

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter: Spesialskotøy for sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet skotøy med påsittende
isskøyter, rulleskøyter, pigger, knotter osv.); beskyttende hodeplagg til sportsbruk; annet verneutstyr
til sportsbruk, f.eks. redningsvester, boksehansker, leggbeskyttere og andre beskyttere, vernebriller,
belter, støttebind osv.

Omfatter ikke: Styrthjelmer til motorsykler og sykler (03.1.3); camping- og hagemøbler (05.1.1).

09.3.3 Hager, planter og blomster (ND)

– Ekte eller kunstige blomster og blader, planter, busker, blomsterløker, rotknoller, frø, gjødsel,
kompost, torvstrø, spesialbehandlet jord til prydhager, hagebrukspreparater, potter og potteskjulere
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Omfatter: Ekte og kunstige juletrær; utgifter til levering av blomster og planter.

Omfatter ikke: Hagehansker (03.1.3); gartnertjenester (04.4.4 eller 05.6.2); hageutstyr (05.5.1);
hageredskaper (05.5.2).

09.3.4/5 Kjæledyr og tilhørende produkter, herunder veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr (ND)

– Kjæledyr, fôr til kjæledyr, veterinærpreparater og pleieprodukter for kjæledyr, halsbånd, bånd,
hundehus, fuglebur, akvarier, kattesand osv.

– veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr, som for eksempel pass, losji, tatovering og
opplæring.

Omfatter ikke: Hester og ponnier (07.1.4 eller 09.2.1).

09.4 Tjenester knyttet til fritid og kultur

09.4.1 Tjenester knyttet til fritid og sport (S)

– Tjenester som ytes av

– idrettsplasser, hesteveddeløpsbaner, motorløpbaner, sykkelbaner osv.,

– skøytebaner, svømmebassenger, golfbaner, gymnastikksaler, helsestudioer, tennisbaner,
squashbaner og bowlinghaller,

– markeder og fornøyelsesparker,

– karuseller, vipper og andre lekeapparater for barn,

– flipperspill og andre spill for voksne, unntatt lotterier,

– skiløyper, skiheiser o.l.

– Leie av utstyr og tilbehør knyttet til sport og fritid, for eksempel fly, båter, hester og ski- og
campingutstyr

– Privat individuell undervisning eller gruppeundervisning i bridge, sjakk, aerobic, dans, musikk,
skøyter, skiløping, svømming eller andre fritidsaktiviteter

– Tjenester som ytes av fjellførere, reiseledere osv.

– Navigasjonstjenester i forbindelse med seilaser

Omfatter: Leie av spesialskotøy for sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet skotøy med
påsittende isskøyter, rulleskøyter, pigger, knotter osv.).

Omfatter ikke: Transport med taubaner og stolheis andre steder enn på vintersportssteder eller i
feriesentre (07.3.6).

09.4.2 Kulturtjenester

– Tjenester som ytes av

– kinoer, teatre, operahus, konsertsaler, varieteer, sirkus, lyd- og lysshow,

– museer, biblioteker, kunstgallerier, utstillinger,

– historiske minnesmerker, nasjonalparker, zoologiske og botaniske hager, akvarier.

– Leie av utstyr og tilbehør i forbindelse med kultur, for eksempel fjernsynsapparater,
videokassetter osv.

– Fjernsyns- og radiooverføring, særlig lisensavgifter for fjernsynsutstyr og abonnement på
fjernsynsnettverk

– Tjenester som ytes av fotografer, f.eks. framkalling, kopiering, forstørring, portrettfotografering,
bryllupsfotografering osv.

Omfatter: Tjenester som ytes av musikere, klovner og andre kunstnere ved privat underholdning.
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09.5 Aviser, bøker og papirvarer

Omfatter utgifter som betales av forbrukere, og som ikke refunderes av det offentlige sosialsystem
eller ideelle organisasjoner som arbeider for private husholdninger.

09.5.1 Bøker (SD)

– Bøker, herunder atlaser, ordbøker, leksika, lærebøker, guidebøker og musikkpartiturer

Omfatter: Utklippsbøker og album for barn; bokbinding.

Omfatter ikke: Frimerkealbum (09.3.1).

09.5.2 Aviser og tidsskrifter (ND)

– Aviser, magasiner og andre tidsskrifter

09.5.3/4 Diverse trykksaker, papirvarer og tegnematerialer (ND)

– Kataloger og reklamemateriell

– Plakater, postkort med eller uten illustrasjoner, kalendere

– Lykkeønskningskort og visittkort, kort med meddelelser og bekjentgjørelser

– Kart og globuser

– Skrivepapir, konvolutter, regnskapsbøker, notisbøker, dagbøker osv.

– Penner, blyanter, fyllepenner, kulepenner, filtpenner, blekk, viskelær, blyantspissere osv.

– Stensiler, karbonpapir, fargebånd til skrivemaskiner, stempelputer, korrekturlakk osv.

– Hullemaskiner, papirkniver, papirsakser, lim og limbånd til kontorbruk, stiftemaskiner og stifter,
binderser, tegnestifter osv.

– Tegne- og maleartikler, f.eks. lerret, papir, papp, farger, fargestifter, pasteller og pensler

Omfatter: Undervisningsmateriell, f.eks. skolebøker, skrivebøker, regnestaver, geometrimateriell,
tavler, kritt og pennaler.

Omfatter ikke: Forhåndsfrankerte postkort og aerogrammer (08.1.0); frimerkealbum (09.3.1);
lommekalkulatorer (09.1.3).

09.6 Pakketurer

09.6.0 Pakketurer (S)

– Ferier eller reiser der alt er inkludert i prisen, dvs. transport, måltider, innkvartering, reiseledere osv.

Omfatter: Halvdags- og heldagsutflukter; pilegrimsreiser.

10 UTDANNING

Denne hovedgruppen omfatter bare utdanningstjenester. Den omfatter ikke utgifter til
utdanningsmateriale, f.eks. bøker (09.5.1) eller papirvarer (09.5.4), eller støttetjenester i forbindelse
med utdanning, f.eks. helsepleie (06), transporttjenester (07.3), kantinetjenester (11.1.2) og
overnattingstjenester (11.2.0).

Undervisning via radio og fjernsyn omfattes også.

Oppdelingen av utdanningstjenester bygger på nivåkategoriene i International Standard
Classification of Education 1997 (ISCED-97) utgitt av De forente nasjoners organisasjon for
utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

10.x Førskoleundervisning og undervisning på første nivå, annet nivå, nivået mellom annet og
tredje nivå, tredje nivå og undervisning som ikke tilsvarer noe bestemt nivå

Omfatter COICOP-gruppe 10.1/2/3/4.
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10.x.0 Førskoleundervisning og undervisning på første nivå, annet nivå, nivået mellom annet og
tredje nivå, tredje nivå og undervisning som ikke tilsvarer noe bestemt nivå (S)

Nivå 0 og 1 i ISCED-97: Førskoleundervisning og undervisning på første nivå.

Nivå 2 og 3 i ISCED-97: Undervisning på annet nivå, trinn I og II.

Nivå 4 i ISCED-97: Undervisning mellom annet og tredje nivå.

Nivå 5 og 6 i ISCED-97: Første og annet trinn av undervisning på tredje nivå.

Utdanningsprogrammer som hovedsakelig er for voksne, som ikke krever særskilte forkunnskaper,
særlig yrkesrettet opplæring og undervisning om kulturelle emner.

Omfatter: Lese- og skriveopplæring for elever som er for gamle til undervisning på første nivå;
undervisning på annet nivå for voksne og unge utenfor vanlig skole; undervisning på nivået mellom
annet og tredje nivå for voksne og unge utenfor vanlig skole

Omfatter ikke: Kjøretimer (07.2.4); undervisning innen fritidsaktiviteter som sport eller bridge, som
vanligvis gis av uavhengige lærere (09.4.1).

11 RESTAURANTER OG HOTELLER

11.1 Restauranttjenester

11.1.1 Restauranter, kafeer o.l. (S)

– Restauranttjenester (måltider, snacks, drikker og forfriskninger) i restauranter, kafeer, barer,
konditorier osv., herunder restaurantvirksomhet

– i forbindelse med fritids-, kultur- og sports- og underholdningstjenester: Teatre, kinoer,
idrettsplasser, svømmehaller, idrettsanlegg, museer, kunstgallerier, nattklubber,
danseetablissementer osv.,

– i offentlige transportmidler (busser, tog, skip, fly) dersom de er priset separat.

– Omfatter dessuten

– salg av næringsmidler og drikkevarer for umiddelbart konsum gjennom kiosker, gateselgere o.l.,
herunder næringsmidler og drikkevarer for umiddelbart konsum som selges fra salgsautomater,

– salg av tilberedte retter fra restauranter for konsum utenfor lokalene,

– salg av ferdigretter tilberedt av cateringleverandører, uansett om de hentes av eller bringes ut til
kunden.

Omfatter: Drikkepenger.

Omfatter ikke: Tobakksvarer (02.2.0); telefonsamtaler (08.3.0).

11.1.2 Kantiner (S)

– Restauranttjenester i bedriftskantiner og kantiner på skoler, universiteter og andre
utdanningsinstitusjoner

Omfatter: Universitetsrestauranter, militærmesser og offisersmesser.

Omfatter ikke: Mat og drikke som serveres til sykehuspasienter (06.3.0).

11.2 Overnattingstjenester

11.2.0 Overnattingstjenester (S)

– Overnattingstjenester

– på hoteller, pensjonater, moteller, gjestgiverier og foretak som tilbyr overnatting og frokost,

– i feriebyer og feriesentre, på campingplasser, i ungdomsherberger og i fjellhytter,
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– på kostskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner,

– i offentlige transportmidler, dersom de er priset separat,

– herberger for unge arbeidere eller innvandrere.

Omfatter: Drikkepenger, bærere.

Omfatter ikke: Betaling fra husholdninger som benytter et rom på et hotell eller et pensjonat som
hovedbosted (04.1.1); leie fra husholdninger for en sekundærbolig som benyttes i ferien (04.1.2);
telefonsamtaler (08.3.0); restauranttjenester på slike steder, bortsett fra frokost eller andre måltider
som er inkludert i overnattingsprisen (11.1.1); innkvartering på barnehjem, hjem for
funksjonshemmede eller hjem for personer med tilpasningsvansker (12.4.0).

12 ANDRE VARER OG TJENESTER

12.1 Personlig pleie

12.1.1 Hårpleie og skjønnhetspleie (S)

– Tjenester ved frisørsalonger, barberere, skjønnhetssalonger, manikyrsalonger, fotpleiesalonger,
bad og badstuer, solstudioer, ikke-medisinsk massasje osv.

Omfatter: Kroppspleie, hårfjerning o.l.

Omfatter ikke: Kurbad (06.2.3 eller 06.3.0); helsestudioer (09.4.1).

12.1.2/3 Elektriske apparater til personlig pleie og andre apparater, artikler og produkter til personlig pleie
(ND)

– Elektriske barbermaskiner og hårklippere, hårføhnere og tørkehjelmer, krølltenger og
friserkammer, solarier, vibratorer, elektriske tannbørster og andre elektriske apparater for
tannpleie osv.

– Reparasjon av slike apparater

– Ikke-elektrisk utstyr: Ikke-elektriske barbermaskiner og hårklippere og blader til disse, sakser,
neglfiler, kammer, barberkoster, hårbørster, tannbørster, neglebørster, hårnåler, krøllspenner,
personvekter, spedbarnsvekter osv.

– Artikler for personlig hygiene: Toalettsåpe, medisinsk såpe, renseolje og -melk, barbersåpe,
barberkrem og -skum, tannkrem osv.

– Skjønnhetsmidler: Leppestifter, neglelakk, sminke og sminkefjernere (herunder pudderdåser,
børster og pudderkvaster), hårlakk og -lotion, før- og etterbarberingsmidler,
solbeskyttelsesmidler, hårfjernere, parfyme og eau de toilette, deodoranter, badeartikler osv.

– Andre produkter: Toalettpapir, papirlommetørklær, papirhåndklær, sanitetsbind, bomull,
vattpinner, engangsbleier, badesvamper osv.

Omfatter ikke: Tøylommetørklær (03.1.3).

12.3 Personlige effekter i.e.n. 

12.3.1 Smykker og ur (D)

– Edelstener og edelmetaller samt smykker av edelstener og edelmetaller

– Bijouteri, mansjettknapper og slipsnåler

– Ur, armbåndsur, stoppeklokker, vekkerklokker, reiseur

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter ikke: Pyntegjenstander (05.1.1 eller 05.4.0); klokkeradioer (09.1.1); edelstener og
edelmetaller samt smykker av edelstener og edelmetaller ervervet primært som kapitalanbringelse
(investering, inngår ikke i HKPI).
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(1) I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 (EFT L 192 av 24.7.1999).

12.3.2 Andre personlige effekter (SD)

– Reiseartikler og andre beholdere for personlige effekter: Kofferter, garderobekofferter,
reisevesker, dokumentmapper, ransler, håndvesker, lommebøker, pengepunger osv.

– Spedbarnsartikler: Barnevogner, barnetriller, skråstoler, bilsenger og -seter, bæremeiser,
bæreseler og andre seler osv.

– Røykeartikler: Piper, tennere, sigarettetuier, sigarkuttere osv.

– Diverse personlige artikler: Solbriller, spaserstokker, paraplyer og parasoller, vifter, nøkkelringer
osv.

– Begravelsesartikler: Kister, gravsteiner, urner osv.

– Reparasjon av slike artikler

Omfatter: Veggtermometre og -barometre.

Omfatter ikke: Spedbarnsmøbler (05.1.1); handlevesker (05.2.0); tåteflasker (05.4.0).

12.4 Sosialomsorg

«Sosialomsorg» omfatter i denne sammenheng hjelp og støtte til følgende personer: Eldre,
funksjonshemmede, personer med yrkesskader og -sykdommer, etterlatte, arbeidsløse, ubemidlede,
hjemløse, lavtlønnede, opprinnelige innbyggere, innvandrere, flyktninger, alkohol- og stoffmis-
brukere osv. Det omfatter også hjelp og støtte til familier og barn.

12.4.0 Sosialomsorg (S) (*)

Slike tjenester omfatter institusjonspleie, hjemmehjelp, dagpleie og rehabilitering. Mer spesifikt
omfatter denne gruppen husholdningers betaling for

– eldrehjem, boliger for funksjonshemmede, rehabiliteringssentre som tilbyr langtidsstøtte til
pasienter snarere enn helsepleie og behandling, skoler for funksjonshemmede der hovedformålet
er å hjelpe elevene til å overvinne funksjonshemningen,

– hjelp til eldre og funksjonshemmede hjemme (rengjøring, måltider, dagpleie og feriepleie),

– ammer, barnehager for småbarn, barnehager for større barn og andre barnepassinstitusjoner,

– rådgivning, veiledning, megling, barnepleie- og adopsjonstjenester for familier.

12.5 Forsikring

Gebyrer for forsikring klassifiseres etter forsikringstype, nærmere bestemt livsforsikring og
skadeforsikring (forsikring i forbindelse med bolig, helse, transport osv.). Gebyrer for forsikringer
som dekker flere risikoer, klassifiseres på grunnlag av kostnadene for hovedrisikoen dersom det ikke
er mulig å fordele gebyrene på de ulike risikoene som dekkes.

Gebyrer defineres som forskjellen mellom forfalte erstatninger og inntjente premier og tilleggs-
premier(1).

12.5.2 Forsikring knyttet til bolig (S)

– Gebyrer betalt av eiere av egne boliger og leiere for den type forsikring som vanligvis tegnes av
leiere mot brann, tyveri, vannskade osv.

Omfatter ikke: Gebyrer betalt av eiere av egne boliger for den type forsikring som vanligvis tegnes
av utleier (**).

12.5.3 Forsikring knyttet til helse (S)

– Gebyrer for private syke- og ulykkesforsikringer
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(*) Detaljene i metodikken og tidsplanen for innlemmelsen skal angis etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i rådsforordning (EF) nr.
2494/95.

(**) For eiere av egen bolig er det besluttet at det kan bli nødvendig å utvide denne delindeksen til å omfatte utgifter til større vedlikehold og
reparasjon av boligen og til utbygging og ombygging av boligen

12.5.4 Forsikring knyttet til transport (S)

– Gebyrer for forsikring knyttet til personlige transportmidler

– Gebyrer for reiseforsikring og reisegodsforsikring

12.5.5 Annen forsikring (S)

– Gebyrer for annen forsikring som anvar for skade på tredjeparter eller deres eiendom

Omfatter ikke: Ansvar for skade på tredjeparter eller deres eiendom i forbindelse med personlige
transportmidler (12.5.4).

12.6 Finansielle tjenester i.e.n.

12.6.2 Andre finansielle tjenester i.e.n. (S)

– Faktiske gebyrer for finansielle tjenester som ytes av banker, postkontorer, sparebanker,
pengevekslere og lignende finansinstitusjoner

– Gebyrer og honorarer til meglere, investeringsrådgivere, skatterådgivere o.l.

– Administrasjonsgebyrer til private pensjonskasser o.l.

Omfatter ikke: Renter og gebyrer som utgjør en bestemt del av transaksjonsverdien.

12.7 Andre tjenester i.e.n.

12.7.0 Andre tjenester i.e.n. (S)

– Gebyrer for advokatvirksomhet, arbeidsformidling osv.

– Gebyrer for begravelsesbyråvirksomhet

– Betaling for tjenester som ytes av eiendomsmeglere, boligkontorer, auksjonarier, utleiere av
salgslokaler og andre mellommenn

– Betaling for fotokopier og andre reproduksjoner av dokumenter

– Gebyrer for utstedelse av fødsels-, vielses- eller dødsattester og andre administrative dokumenter

– Betaling for annonser og meldinger i aviser

– Betaling for tjenester som ytes av grafologer, astrologer, privatdetektiver, livvakter,
ekteskapsbyråer og ekteskapsrådgivere, offentlige skrivere, diverse vederlag (sete-, toalett- og
garderobeavgift) osv.

Omfatter ikke: I samsvar med konvensjonene i ENS 1995 omfattes ikke kontingenter for medlem-
skap i yrkessammenslutninger, kirker og sosiale og kulturelle foreninger, fritidsklubber og
idrettsklubber (ENS 1995, avsnitt 3.77 e).
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
atomenergifellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av 
13. februar 1989 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt
etter markedspriser(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS, annen
utgave) finnes det ingen særskilte bestemmelser om
behandlingen av refusjoner av merverdiavgift til ikke-
avgiftspliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for
virksomhet som er fritatt for merverdiavgift.

2) Med sikte på beregningen av bruttonasjonalinntekt etter
markedspriser (BNImp) i samsvar med artikkel 1 i direktiv
89/130/EØF, Euratom, er det nødvendig å presisere
hvordan refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgifts-
pliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for virksom-
het som er fritatt for merverdiavgift, skal behandles i ENS,
annen utgave.

3) I sjette rådsdirektiv 77/388/EØF av 17. mai 1977 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning med hensyn
til omsetningsavgift – Felles merverdiavgiftssystem:
ensartet avgiftsgrunnlag(2), sist endret ved direktiv
1999/59/EF(3), presiseres begrepene avgiftspliktig, ikke-
avgiftspliktig og virksomhet som er fritatt for avgift.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen
fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i direktiv 89/130/EØF,
Euratom –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Ved beregning av nasjonalregnskapsaggregater i samsvar med
direktiv 89/130/EØF, Euratom skal refusjon av merverdiavgift
på innkjøp foretatt av:

– ikke-avgiftspliktige enheter,

– avgiftspliktige enheter for virksomhet som er fritatt for
merverdiavgift,

føres enten som løpende overføringer (på kontoen for inntekts-
fordeling – C3) eller som kapitaloverføringer på kontoen for
kapital – C5), og ikke som fradragsberettiget merverdiavgift.

For å sikre en harmonisert gjennomføring av dette vedtak
defineres ikke-avgiftspliktige enheter som i artikkel 4 i sjette
direktiv 77/388/EØF, Euratom, og virksomhetene som er fritatt
for merverdiavgift, er de som er nevnt i artikkel 13 i sjette
direktiv 77/388/EØF, Euratom.

Artikkel 2

Bestemmelsene i artikkel 1 får anvendelse på BNI-data
meddelt i samsvar med direktiv 89/130/EØF, Euratom fra og
med 1988.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. september 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. september 1999

om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter og til
avgiftspliktige enheter for virksomhet som er fritatt for merverdiavgift, med sikte på

gjennomføring av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av
bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2533]

(1999/622/EF, Euratom)

2001/EØS/31/24

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 245 av 17.9.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 19.

(1) EFT L 49 av 21.2.1989, s. 26.
(2) EFT L 145 av 13.6.1977, s. 1.
(3) EFT L 162 av 26.6.1999, s. 63.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober
1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særleg artikkel
4 og artikkel 5 nr. 3,

med tilvising til fråsegna frå Kommisjonen,

etter samråd med Den europeiske sentralbanken(2) og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 2494/95 skal kvar medlemsstat utarbeide ein
harmonisert konsumprisindeks (HKPI) som skal gjelde frå
og med indeksen for januar 1997.

2) Etter kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96(3) er
dekkingsområdet i HKPI definert som dei varene og
tenestene som høyrer inn under konsum i hushald. Varer og
tenester i sektorane helse, utdanning og sosialomsorg er ein
del av dekkingsområdet i HKPI. Konsum i hushald
omfattar utgiftene til einskildpersonar som bur fast i
institusjonshushald, og bør grupperast i samsvar med
kategoriane i COICOP/HKPI, slik det er fastsett i
kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(4).

3) I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96,
særleg artikkel 3 og vedlegg Ia, skal eit utvida dekkings-
område i sektorane helse, utdanning og sosialomsorg
gjennomførast i desember 1999 og ta til å gjelde saman
med indeksen for januar 2000. Følgjeleg vert dei
metodiske retningslinjene som gjeld utvidinga, fastlagde i
samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i artikkel
14 i rammeforordning (EF) nr. 2494/95. Tidsplanen for

utviding av dekkingsområdet til å omfatte sjukehustenester
og sosialomsorgstenester i heimen, i aldersheimar og i
bustader for funksjonshemma bør fastleggjast i samsvar
med den same framgangsmåten.

4) Framgangsmåtane for handsaming av varer og tenester i
sektorane helse, utdanning og sosialomsorg i HKPI kan
truleg verte svært ulike. For å sikre at dei HKPI-ane som
vert utarbeidde, stettar jamføringskravet i artikkel 4 i
forordning (EF) nr. 2494/95, er det naudsynt med ein
harmonisert metode for slike varer og tenester.

5) Handsaminga av varer og tenester i sektorane helse,
utdanning og sosialomsorg er i samsvar med dei
definisjonane som er fastlagde i det europeiske
nasjonalrekneskapssystemet (ENS) 1995, slik det er
fastsett i rådsforordning (EF) nr. 2223/96(5).

6) Utvalet for det statistiske programmet har ikkje gjeve noka
fråsegn innan den fristen som leiaren har fastsett. I dette
høvet og etter den framgangsmåten som er fastsett i
artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2494/95, skal
Kommisjonen straks gjere framlegg for Rådet om tiltak
som skal gjerast –

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

Føremålet med denne forordninga er å fastsetje
minstestandardar for handsaming av varer og tenester i
sektorane helse, utdanning og sosialomsorg i dei harmoniserte
konsumprisindeksane, heretter kalla «HKPI», for å sikre at dei
vert pålitelege, aktuelle og stettar jamføringskravet i artikkel 4
i forordning (EF) nr. 2494/95.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2166/1999

av 8. oktober 1999

om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til
minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosialomsorg

innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen(*)

2001/EØS/31/25

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 266 av 14.10.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 19.

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1.
(2) Fråsegn gjeven 24. august 1999.
(3) TEF L 229 av 10.9.1996, s. 3. Forordninga endra ved rådsforordning (EF)

nr. 1687/98 (TEF L 214 av 31.7.1998, s. 12) og (EF) nr. 1688/98 (TEF L
214 av 31.7.1998, s. 23).

(4) TEF L 296 av 21.11.1996, s. 8. Forordninga sist endra ved forordning (EF)
nr. 1749/1999 (TEF L 214 av 13.8.1999, s. 1) 

(5) TEF L 310 av 13.11.1996, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) 
nr. 448/98 (TEF L 58 av 27.2.1998, s. 1).
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Artikkel 2

Definisjon

1. I denne forordninga tyder «refusjonar» dei betalingane
som offentlege organ, trygdeforvaltingar eller ideelle
organisasjonar gjer som direkte følgje av at hushalda har kjøpt
og opprinneleg betalt for individuelt spesifiserte varer og
tenester.

2. Skadebotsutbetalingar frå forsikringsselskap til hushald
er ikkje omfatta.

3. Andre betalingar eller prisavslag som offentlege organ,
trygdeforvaltingar eller ideelle organisasjonar gjev som hjelp
til å redusere konsumet i hushald, t.d. bustadtilskot til leigarar
eller ytingar ved sjukdom, uførleik og ved pleie av eldre
slektningar, eller til stipend til studentar, vert rekna som
stønader i kontantytingar. Dei skal handsamast som
inntektsoverføringar til hushald, og er ikkje refusjonar.

Artikkel 3

Dekkingsområde

1. Varer og tenester i sektorane helse, utdanning og
sosialomsorg som høyrer inn under konsum i hushald, skal
omfattast av HKPI og grupperast etter kategoriane i
COICOP/HKPI, slik det er fastsett i kommisjonsforordning
(EF) nr. 2214/96.

2. Alle vareleverandørar og tenesteytarar i sektorane helse,
utdanning og sosialomsorg, t.d. offentlege organ, private
organisasjonar, ideelle organisasjonar eller sjølvstendig
næringsdrivande, skal omfattast av HKPI, utan omsyn til kva
status dei har. Dette gjeld ikkje for einskildpersonar eller
grupper av einskildpersonar som produserer varer og yter
ikkje-finansielle tenester som berre er til eigen sluttbruk.

3. I samsvar med COICOP/HKPI omfattar utdanning
(posisjon 10) berre utdanningstenester. Dersom det vert
fakturert ein samla pris for utdanningstenester saman med
undervisningsmateriell eller støttetenester innanfor utdanning,
skal dei ulike komponentane skiljast ut og førast over i dei
tilsvarande COICOP/HKPI-klassane. Dersom ein slik samla
pris ikkje kan delast opp i prisar på dei einskilde
komponentane, skal den samla prisen førast i posisjon 10 i
COICOP/HKPI.

4. Grensetilfelle mellom undervisningstenester på
førskulenivå og sosialstønadsordningar for barn, som t.d.
ammehjelp, spedbarnsstover og barneparkar, skal førast i
posisjon 10 i COICOP/HKPI dersom barnet var minst tre år
gammalt då det vart med i ordninga, og dersom aktivitetane
omfattar organisert undervisning i eit skuleliknande miljø som
er meint som ein overgang mellom heim og skule. Dersom

føremålet ikkje først og fremst er pedagogisk, men å gje hjelp
og støtte til barnepass, skal den aktuelle tenesta førast i
COICOP/HKPI-klasse 12.4.0.

5. Dersom sjukehus i tillegg til andre grunnleggjande
tenester slik det er definert i COICOP/HKPI-klasse 06.3, gjer
andre varer eller tenester tilgjengelege for sjukehuspasientar
mot særskild betaling, skal desse varene og tenestene ikkje
førast i klasse 06.3.0, men i dei tilsvarande COICOP/HKPI-
klassane.

Artikkel 4

Prisar

1. Dei aktuelle HKPI-delindeksane skal reknast ut ved hjelp
av ein formel som er i samsvar med den formelen av
Laspeyres-typen som vert nytta for andre delindeksar. Dei bør
spegle av prisendringa på grunnlag av den utgiftsendringa som
hushalda har for å halde ved lag forbruksmønsteret sitt, og
samansetnaden av forbrukarpopulasjonen i basis- eller
referanseperioden.

2. a) Dei kjøparprisane for varer og tenester i sektorane
helse, utdanning og sosialomsorg som skal nyttast i
HKPI, skal svare til dei summane som forbrukarane
skal betale, utan at refusjonar er tekne med.

b) Endringar i kjøparprisane som speglar av endringar i
reglane som fastset desse prisane, skal forståast som
prisendringar i HKPI.

c) Dersom kjøparprisane er indeksregulerte, skal
endringar som følgjer av endringar i indeksen, forståast
som prisendringar i HKPI.

d) Endringar i kjøparprisane som følgjer av endringar i
inntektene til kjøparane, skal forståast som
prisendringar i HKPI.

3. Dersom kvaliteten vert endra, skal prisane handsamast
etter dei føresegnene som gjeld for spesifikasjonsendringar,
særleg dei som gjeld kvalitetsjusteringar i samsvar med
artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1749/96.

4. Dersom varer eller tenester i sektorane helse, utdanning
og sosialomsorg er vortne stilte gratis til rådvelde for
forbrukarane, og det seinare vert kravd særskild betaling for
dei, skal endringa frå null til den faktiske prisen og omvendt,
speglast av i HKPI.

5. Dersom varer eller tenester i sektorane helse, utdanning
og sosialomsorg saman med andre varer og tenester er vortne
stilte gratis til rådvelde for forbrukarane, og det seinare vert
kravd særskild betaling for dei, skal denne endringa speglast av
i HKPI.
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(1) TEF L 335 av 10.12.1998, s. 30.

6. Der det er relevant, skal den framgangsmåten som er
fastsett i artikkel 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98(1)
om tariffar, nyttast tilsvarande.

Artikkel 5

Grunnleggjande data

Dei grunnleggjande dataa skal vere alle kjøparprisane for varer
og tenester i sektorane helse, utdanning og sosialomsorg og
komponentane deira, saman med vegingar som speglar av
nivået til, tidsplanen for og strukturen til forbruket av slike
varer eller tenester i samsvar med prisfastsetjande sosio-
økonomiske kjenneteikn.

Artikkel 6

Datakjelder

1. Dei aktuelle HKPI-delindeksane skal reknast ut av
medlemsstatane på grunnlag av dei grunnleggjande dataa som
er nemnde i artikkel 5.

2. Dei statistiske einingane, t.d. offentlege organ, trygde-
forvaltingar eller ideelle organisasjonar, som medlemsstatane
oppmodar om å samarbeide om innsamling eller oversending
av grunnleggjande data, pliktar å oppgje sannferdige og
fullstendige opplysningar på oppmodingstidspunktet, og skal
på oppmoding frå dei organisasjonane og institusjonane som er
ansvarlege for å utarbeide offisielle statistikkar, tillate at dei
hentar inn opplysningar som er så detaljerte at det er mogleg å
vurdere om dei stettar jamføringskrava og om HKPI-
delindeksane har god nok kvalitet.

Artikkel 7

Jamføringskrav

HKPI-ar som er utarbeidde etter framgangsmåtane i artikkel 4
og 5 i denne forordninga, eller etter andre framgangsmåtar som
ikkje gjev ein indeks som gjennom eitt år jamført med året før,
har eit systematisk avvik som i gjennomsnitt er større enn eitt
tidels prosentpoeng frå ein indeks som er utarbeidd etter desse
framgangsmåtane, skal reknast for å stette jamføringskravet.

Artikkel 8

Kvalitetskontroll

1. Før medlemsstatane nyttar framgangsmåtar som dei har
utvikla for handsaming av varer og tenester i sektorane helse,
utdanning og sosialomsorg, og som skil seg frå dei
framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 4 og 5 i denne
forordninga, skal dei sende over opplysningar til Kommisjonen
(Eurostat) om desse framgangsmåtane.

2. Medlemsstatane skal på oppmoding frå Kommisjonen
(Eurostat) sende han tilstrekkelege opplysningar til at han kan
vurdere korleis dei framgangsmåtane som er fastsette i artikkel
4 og 5 i denne forordninga, verkar. Resultatet av denne
vurderinga skal takast med i dei rapportane som Kommisjonen
skal leggje fram for Rådet, slik det er fastsett i artikkel 2 i
rådsforordning (EF) nr. 1687/98 og i artikkel 2 i rådsforordning
(EF) nr. 1688/98.

Artikkel 9

Gjennomføring

Føresegnene i denne forordninga skal gjennomførast av
medlemsstatane i desember 1999 og ta til å gjelde saman med
indeksen for januar 2000, bortsett frå følgjande, som skal
gjennomførast i desember 2000 og ta til å gjelde saman med
indeksen for januar 2001:

a) sjukehustenester (COICOP/HKPI 06.3),

b) sosialomsorgstenester i heimen, t.d. heimehjelpstenester,
matordningar, transport av funksjonshemma (del av
COICOP/HKPI 12.4.0),

c) aldersheimar, bustader for funksjonshemma (del av
COICOP/HKPI 12.4.0).

Artikkel 10

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Luxembourg, 8. oktober 1999.

For Rådet

S. NIINISTÖ

Formann



14.6.2001 Nr. 31/155EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 307 av 2.12.1999, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2000 av 28. juni 2000 om
endringav EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer

(1) EFT L 118 av 25. 5. 1995,  s.10. 
(2) EFT L 48 av 19.2.1998, s. 6. 
(3) EFT L 335 av 10. 12.1998, s. 22 . (4) EFT L 253 av 11. 10.1993, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 
22. mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlems-
statenes varehandel med tredjestater (1), sist endret ved
forordning (EF) nr. 374/98(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr.1172/95 hører
innføringen av standard for landkoder under Kommi-
sjonens ansvarsområde.

2) Den versjonen av standarden som gjaldt 1. januar 1999, var
oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2645/98(3).

3) Fra 1. januar 1999 vil standarden for landkoder være basert
på ISO alfa-2-standarden. Det er likevel ønskelig å
fastsette en overgangsperiode, slik at visse medlemsstater
kan tilpasse seg de endringer som er gjort. Av forenklings-

hensyn bør overgangsperioden opphøre når bestemmelsene
om revisjon av Enhetsdokumentet trer i kraft.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den versjonen av standard for landkoder i statistikk over
Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel
mellom medlemsstatene som var gyldig 1. januar 2000, er
oppført i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2000.

Medlemsstatene kan likevel benytte de tresifrede numeriske
koder som også er oppført i vedlegget til denne forordning, til
bestemmelsene om revisjon av vedlegg 37 og 38 til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(4) trer i kraft.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2543/1999

av 1. desember 1999

om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets
handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene(*)

2001/EØS/31/26

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

Utferdiget i Brussel, 1. desember 1999.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

STANDARD FOR LANDKODER I STATISTIKK OVER FELLESSKAPETS HANDEL MED
TREDJESTATER OG STATISTIKK OVER HANDEL MELLOM MEDLEMSSTATENE

(Versjon som gjelder fra 1. januar 2000)

EUROPA (1)

FR (001) Frankrike Herunder Monaco og de franske oversjøiske departementene (Réunion, 
Guadeloupe, Martinique og Fransk Guyana)

BE (017) Belgia
LU (018) Luxembourg
NL (003) Nederland
DE (004) Tyskland Herunder øya Helgoland; unntatt territoriet Büsingen
IT (005) Italia Herunder Livigno
GB (006) Det forente Storbritannia, Nord-Irland, De britiske kanaløyer og øya Man

kongerike
IE (007) Irland
DK (008) Danmark
GR (009) Hellas
PT (010) Portugal Herunder Azorene og Madeira
ES (011) Spania Herunder Balearene og Kanariøyene, unntatt Ceuta og Melilla
XC (021) Ceuta
XL (023) Melilla Herunder Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas og 

Chafarinasøyene
SE (030) Sverige
FI (032) Finland Herunder Åland
AT (038) Østerrike
IS (024) Island
NO (028) Norge Herunder Svalbard og øya Jan Mayen
LI (037) Liechtenstein
CH (039) Sveits Herunder det tyske territorium Büsingen og den italienske kommunen 

Campione d'Italia
FO (041) Færøyene
AD (043) Andorra
GI (044) Gibraltar
VA (045) Vatikanstaten
MT (046) Malta Herunder Gozo og Comino
SM (047) San Marino
TR (052) Tyrkia
EE (053) Estland
LV (054) Latvia
LT (055) Litauen
PL (060) Polen
CZ (061) Den tsjekkiske 

republikk
SK (063) Den slovakiske 

republikk
HU (064) Ungarn
RO (066) Romania
BG (068) Bulgaria
AL (070) Albania
UA (072) Ukraina
BY (073) Republikken 

Hviterussland
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MD (074) Republikken 
Moldova

RU (075) Russland
SI (091) Republikken 

Slovenia
HR (092) Republikken 

Kroatia
BA (093) Bosnia-Hercegovina
YU (094) Den føderale 

republikk Jugoslavia
Serbia og Montenegro

MK (2) (096) Den tidligere 
jugoslaviske 
republikken 
Makedonia

CY (600) Kypros

AFRIKA (1)

MA (204) Marokko
DZ (208) Algerie
TN (212) Tunisia
LY (216) Libya
EG (220) Egypt
SD (224) Sudan
MR (228) Mauretania
ML (232) Mali
BF (236) Burkina Faso
NE (240) Niger
TD (244) Tchad
CV (247) Kapp Verde
SN (248) Senegal
GM (252) Gambia
GW (257) Guinea-Bissau
GN (260) Guinea
SL (264) Sierra Leone
LR (268) Liberia
CI (272) Elfenbenskysten
GH (276) Ghana
TG (280) Togo
BJ (284) Benin
NG (288) Nigeria
CM (302) Kamerun
CF (306) Den sentralafrikanske

republikk
GQ (310) Ekvatorial-Guinea
ST (311) Sao Tomé og Principe
GA (314) Gabon
CG (318) Kongo 

(Republikken)
CD (322) Kongo (Den Tidligere Zaire

demokratiske 
republikken)

RW (324) Rwanda
BI (328) Burundi
SH (329) Saint Helena Herunder Ascension og Tristan da Cunha-øyene
AO (330) Angola Herunder Cabinda
ET (334) Etiopia
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ER (336) Eritrea
DJ (338) Djibouti
SO (342) Somalia
KE (346) Kenya
UG (350) Uganda
TZ (352) Tanzania Tanganyika, Zanzibar og Pemba
SC (355) Seychellene og  Mahéøyene, Silhouette, Praslin (herunder La Digue), Frégate, Mamelles 

besittelser og Récifs, Bird og Denis, Plate og Coëtivy, Amiranteøyene, Alphonse-
øyene, Providenceøyene, Aldabraøyene og Cosmoledoøyene 

IO (357) Britiske territorier Chagosøyene
i Det indiske hav

MZ (366) Mosambik
MG (370) Madagaskar
MU (373) Mauritius Mauritius, Rodrigues, Agalegaøyene og Cargados Carajos Shoals (St. 

Brandonøyene)
KM (375) Komorene Grande Comore, Anjouan og Mohéli
YT (377) Mayotte Grande-Terre og Pamanzi
ZM (378) Zambia
ZW (382) Zimbabwe
MW (386) Malawi
ZA (388) Sør-Afrika
NA (389) Namibia
BW (391) Botswana
SZ (393) Swaziland
LS (395) Lesotho

AMERIKA (1)

US (400) De forente stater Herunder Puerto Rico
CA (404) Canada
GL (406) Grønland
PM (408) St. Pierre og 

Miquelon
MX (412) Mexico
BM (413) Bermuda
GT (416) Guatemala
BZ (421) Belize
HN (424) Honduras Herunder Swanøyene
SV (428) El Salvador
NI (432) Nicaragua Herunder Cornøyene
CR (436) Costa Rica
PA (442) Panama Herunder den tidligere Kanalsonen
AI (446) Anguilla
CU (448) Cuba
KN (449) St. Christopher 

og Nevis
HT (452) Haiti
BS (453) Bahamas
TC (454) Turks- og 

Caicosøyene
DO (456) Den dominikanske

republikk
VI (457) De amerikanske 

Jomfruøyene
AG (459) Antigua og Barbuda
DM (460) Dominica
KY (463) Caymanøyene
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JM (464) Jamaica
LC (465) Saint Lucia
VC (467) Saint Vincent Herunder de nordlige Grenadinene
VG (468) De britiske 

Jomfruøyene
BB (469) Barbados
MS (470) Montserrat
TT (472) Trinidad og Tobago
GD (473) Grenada Herunder de sørlige Grenadinene
AW (474) Aruba
AN (478) De nederlandske Curaçao, Bonaire, St. Eustatius, Saba og den sørlige delen av St. Martin

Antiller
CO (480) Colombia
VE (484) Venezuela
GY (488) Guyana
SR (492) Surinam
EC (500) Ecuador Herunder Galapagosøyene
PE (504) Peru
BR (508) Brasil
CL (512) Chile
BO (516) Bolivia
PY (520) Paraguay
UY (524) Uruguay
AR (528) Argentina
FK (529) Falklandsøyene

ASIA (1)

LB (604) Libanon
SY (608) Syria
IQ (612) Irak
IR (616) Iran
IL (624) Israel
XP (625) Vestbredden Vestbredden omfatter Øst-Jerusalem

og Gaza
JO (628) Jordan
SA (632) Saudi-Arabia
KW (636) Kuwait
BH (640) Bahrain
QA (644) Qatar
AE (647) De forente arabiske Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah 

emirater og Fujairah
OM (649) Oman
YE (653) Yemen Tidligere Nord-Yemen og Sør-Yemen
GE (076) Republikken 

Georgia
AM (077) Republikken 

Armenia
AZ (078) Republikken 

Aserbajdsjan
KZ (079) Republikken 

Kasakhstan
TM (080) Republikken 

Turkmenistan
UZ (081) Republikken 

Usbekistan
TJ (082) Republikken 

Tadsjikistan

14.6.2001 Nr. 31/159EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



KG (083) Republikken 
Kirgisistan

AF (660) Afghanistan
PK (662) Pakistan
IN (664) India
BD (666) Bangladesh
MV (667) Maldivene
LK (669) Sri Lanka
NP (672) Nepal
BT (675) Bhutan
MM (676) Myanmar Tidligere Burma
TH (680) Thailand
LA (684) Laos
VN (690) Vietnam
KH (696) Kambodsja
ID (700) Indonesia
MY (701) Malaysia Malayahalvøya og Øst-Malaysia (Sarawak, Sabah og Labuan)
BN (703) Brunei
SG (706) Singapore
PH (708) Filippinene
MN (716) Mongolia
CN (720) Kina
KP (724) Nord-Korea
KR (728) Sør-Korea
JP (732) Japan
TW (736) Taiwan
HK (740) Hongkong
MO (743) Macau

OSEANIA (1) 

AU (800) Australia
PG (801) Papua Ny-Guinea Den østlige del av øya Ny-Guinea, Bismarckarkipelet (herunder Ny-

Britannia, Ny-Irland, Lavongai, Admiralitetsøyene), de nordlige 
Salmonøyene (Bougainville og Buka), Trobriandøyene, Woodlarkøyene, 
D'Entrecasteauxøyene, og Louisiadeøygruppen

XO (802) Australsk Oseania Kokosøyene (Keeling), Christmasøya, Heard- og McDonaldøyene, 
Norfolkøya

NR (803) Nauru
NZ (804) New Zealand Ikke inkludert Ross-området (Antarktis)
SB (806) Salomonøyene
TV (807) Tuvalu
NC (809) Ny-Kaledonia Herunder Loyaltyøyene (Maré, Lifou og Ouvéa)
XA (810) Amerikansk Oseania Amerikansk Samoa, Guam, mindre øyer fjernt fra De forente stater 

(Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra og 
Wake) 

WF (811) Wallis og Futuna Herunder Alofiøya
KI (812) Kiribati
PN (813) Pitcairn Herunder Hendersonøyene, Ducieøyene og Oenoøyene
XZ (814) Nyzealandsk Tokelauøyene og Niueøya; Cookøyene

Oseania
FJ (815) Fiji
VU (816) Vanuatu
TO (817) Tonga
WS (819) Samoa
MP (820) Nord-Marianene
PF (822) Fransk Polynesia Marquesasøyene, Selskapsøyene (herunder Tahiti), Gambierøyene, 

Tubuaiøyene og øygruppen Tuamotu; herunder Clippertonøya
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(1) Spesifikasjonene av stater og territorier etter kontinent har ikke innvirkning på avgrensningen de økonomiske og geografiske soner som
brukes i offentlige statistikker.

(2) Foreløpig kode som ikke berører denne statens endelige standardkode som vil bli fastsatt når forhandlingene om denne saken er fullført innen
rammen av FN.

FM (823) Sammenslutningen (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)
av stater i
Mikronesia 

MH (824) Marshalløyene
PW (825) Palau

ANDRE OMRÅDER

XR (890) Polarområdene Arktiske områder som ikke er nevnt eller inkludert andre steder: 
Antarktis (territoriet sør for 60° sørlig bredde), herunder Ny-
Amsterdamøya, St. Pauløya, Crozetøyene, Kerguelenøyene; Bouvetøya; 
Sør-Georgia og de sørlige Sandwichøyene

ANDRE

QU (958) Valgfri posisjon

eller
QV (959) Valgfri posisjon

QW (960) Valgfri posisjon

QX (977) Valgfri posisjon

eller
QY (978) Valgfri posisjon

QZ (979) Valgfri posisjon

Uspesifiserte land
og territorier

Uspesifiserte land
og territorier i for-
bindelse med han-
delen innenfor
Fellesskapet

Uspesifiserte land
og territorier i for-
bindelse med han-
delen med tredje-
stater

Land og territorier
som ikke er angitt
av handelsmessige
eller militære år-
saker

Land og territorier
som ikke er angitt
av handelsmessige
eller militære år-
saker i forbindelse
med handelen
innenfor Felles-
skapet

Land og territorier
som ikke er angitt
av handelsmessige
eller militære år-
saker i forbindelse
med handelen med
tredjestater
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275 av 26.10.1999, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2000 av 28. juni 2000 om
endringav EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer
for handel med vin, se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. 42 av 21.9.2000, s. 21.

(1) TEF L 84 av 27.3.1987, s. 59. 
(2) TEF L 184 av 24.7.1996, s. 1.
(3) TEF L 124 av 25.4.1998, s. 22.
(4) TEF L 102 av 17.4.1999, s. 67. (5) TEF L 179 av 14.7.1999, s. 1.

KOMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 823/87 av 16. mars
1987 om fastsettelse av særlige bestemmelser om
kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder(1), sist endra ved
forordning (EF) nr. 1426/96(2), særleg artikkel 15 nr. 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98(3), sist endra ved
forordning (EF) nr. 806/1999(4) er det fastsett nærmare
reglar for vern av dei tradisjonelle tilleggsnemningane som
vert nytta for visse typar kvalitetsvin frå særskilde
dyrkingsområde (kvsd).

2) Partar som det kjem ved, og som stettar dei vilkåra som er
fastsette i forordninga, må få meir tid til å utfylle lista over
tradisjonelle nemningar i vedlegget til forordninga. Difor
bør den datoen som forordninga skal nyttast frå, utsetjast
med ti månader.

3) I artikkel 53 nr. 2 bokstav f) i rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles markeds-
ordning for vin(5) er det fastsett at det skal vedtakast
gjennomføringsreglar for bruk av dei tradisjonelle tilleggs-
nemningane som vert nytta for kvsd, og at desse reglane
skal vedtakast før 1. august 2000. Tidspunktet som
forordning (EF) nr. 881/98 skal nyttast frå, bør utsetjast til
denne datoen, fordi dei nye gjennomføringsreglane då vil
vere vedtekne.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Forvaltingsutvalet for vin –

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 881/98 vert «1. oktober 1999»
endra til «1. august 2000».

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde sjuande dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2253/1999

av 25. oktober 1999

om endring av forordning (EF) nr. 881/98 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse
av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte

dyrkingsområder (kvbd) (*)

2001/EØS/31/27

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. oktober 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
HAR –

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet,
som pålegger den å behandle alle administrative eller
fortolkningsmessige spørsmål som oppstår i forbindelse med
forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1103/97 av 
17. juni 1997 om fastsettelse av visse bestemmelser i
forbindelse med innføringen av euro,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 974/98 av 3. mai
1998 om innføringen av euro,

under henvisning til artikkel 36, artikkel 63 nr. 1 og artikkel 87
nr. 1 i nevnte forordning (EØF) nr. 1408/71,

under henvisning til artikkel 93, 94 og 95 samt artikkel 102 nr. 1
bokstav a) i forordning (EØF) nr. 574/72,

under henvisning til Den administrative kommisjons
beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 om de blanketter som
skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, særlig blankett E 125,

under henvisning til Den administrative kommisjons
beslutning nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett 
E 127 og 

ut fra følgende betraktninger:

Av administrative grunner er det nødvendig å fastsette felles
regler som medlemsstatene skal anvende for refusjon mellom
institusjoner i forbindelse med overgangen til euro.

I overgangsperioden (1. januar 1999-31. desember 2001) er ikke
medlemsstatene forpliktet til å bruke euro som regneenhet.
Følgelig kan de heller ikke pålegges en tilsvarende forpliktelse
når det gjelder refusjon av utgifter til naturalytelser i
overgangsperioden. Det er likevel nødvendig å fastsette

bestemmelser for saker hvis behandling kan strekke seg ut over
31. desember 2001 for å unngå tvister mellom medlemsstatene –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

A. Perioden 1. januar 1999-31. desember 2001:

1. Krav på blankett E 125 og E 127 kan fortsatt angis i
nasjonal valuta.

2. Medlemsstater som har til hensikt å gå over til å framsette
krav i euro i stedet for i nasjonal valuta, skal umiddelbart
underrette de andre medlemsstatene om dette via Den
administrative kommisjon.

3. Så snart omregningskursen for de nasjonale valutaene til
de medlemsstatene som innfører euroen er kjent, skal
engangsutbetalinger fastsatt i samsvar med artikkel 94 og
95 i forordning (EØF) nr. 574/72 angis både i euro og i
nasjonal valuta og offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

B. Perioden som begynner 1. januar 2002:

1. Fra 1. januar 2002 skal krav på blankett E 125 og E 127 angis
bare i euro av medlemsstater som har innført euroen. Ved
utfyllingen av de enkelte rubrikker skal også bare euro angis.

2. Krav på blankett E 125 som er framsatt i nasjonal valuta,
men som ikke er refundert innen 1. januar 2002, skal
regnes om til euro ved omregning av totalsummen på hver
E 125-blankett. Enkeltbeløp på en E 125-blankett som det
er tvist om, skal også regnes om til euro. Omregningen skal
foretas av den institusjon, det kontaktorgan eller den
kompetente myndighet som har kravet til behandling på
det aktuelle tidspunkt.

3. Krav på blankett E 127 som er framsatt i nasjonal valuta,
men som ikke er refundert innen 1. januar 2002, skal
regnes om til euro på grunnlag av de gjennomsnittlige
månedlige utgifter som Den administrative kommisjon har
omregnet til euro og offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. Omregningen skal foretas av den
institusjon, det kontaktorgan eller den kompetente
myndighet som har kravet til behandling på det aktuelle
tidspunkt.

BESLUTNING nr. 173

av 9. desember 1998

om felles regler vedtatt av medlemsstatene for refusjon mellom institusjoner etter
overgangen til euro(*)

(2000/C 27/07)

2001/EØS/31/28

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 27 av 29.1.2000, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2000 av 2. august 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.10.2000, s. 1.
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C. Bestemmelser for overgangen til euro:

1. Den administrative kommisjons sekretariat skal, senest 
30. september 2001 og i samsvar med artikkel 101 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 574/72, utarbeide en oversikt over
krav for de regnskapsårene der det fortsatt finnes
uavregnede krav i henhold til artikkel 94 og 95 i forordning
(EØF) nr. 574/72.

2. Saldoen for kravene i nasjonal valuta meldt av en
medlemsstat før overgangen til euro skal, med fradrag for
krav som det er tvist om, meldt før utbetaling, så langt som
mulig gjøres opp innen 31. desember 2001, med mindre
annet følger av en bilateral avtale.

3. For å unngå en for lang overgangsperiode skal medlems-
statene overholde fristene fastsatt i artikkel 100 i
forordning (EØF) nr. 574/72, med mindre annet følger av
en bilateral avtale. Medlemsstatene anmodes også om å
gjøre sitt ytterste for å gjennomføre tiltakene foreslått i
Den administrative kommisjons rekommandasjon nr. 20 av
31. mai 1996 om raskere behandling og avregning av krav.

Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden
etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Helmut SIEDL
President for

Den administrative kommisjon
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 og artikkel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) 16. april 1997 framla Kommisjonen for Europa-
parlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité
og Regionkomiteen en melding om et europeisk initiativ
innenfor elektronisk handel.

2) 8. oktober 1997 framla Kommisjonen for Europaparla-
mentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen en melding med tittelen «Sikkerhet og
tillit i elektronisk kommunikasjon – mot en europeisk
ramme for digitale underskrifter og kryptering».

3) 1. desember 1997 anmodet Rådet Kommisjonen om så
snart som mulig å framlegge et forslag til europa-
parlaments- og rådsdirektiv om elektroniske signaturer.

4) Elektronisk kommunikasjon og elektronisk handel gjør
det nødvendig med elektroniske signaturer og tilknyttede
tjenester som muliggjør autentisering av data.
Forskjellige regler for rettslig anerkjennelse av
elektroniske signaturer og for akkreditering av tilbydere
av sertifikattjenester i medlemsstatene kan skape
betydelige hindringer for bruken av elektronisk
kommunikasjon og for elektronisk handel. På den annen
side vil en klar fellesskapsramme for vilkårene for
elektroniske signaturer styrke tilliten til den nye

teknologien og den allmenne anerkjennelsen av den.
Medlemsstatenes lovgivning bør ikke hindre fri
bevegelighet for varer og tjenester i det indre marked.

5) Elektronisk-signatur-produkters samvirkingsevne bør
fremmes. I henhold til traktatens artikkel 14 omfatter det
indre marked et område uten indre grenser med fri
bevegelighet for varer. Grunnleggende særskilte krav til
elektronisk-signatur-produkter må overholdes for å sikre
fri bevegelighet i det indre marked og for å skape tillit til
elektroniske signaturer, med forbehold for rådsforordning
(EF) nr. 3381/94 av 19. desember 1994 om opprettelse av
en fellesskapsordning for kontroll med eksport av varer
av flerbrukskarakter(5) og rådsbeslutning 94/942/FUSP
av 19. desember 1994 om en felles aksjon vedtatt av
Rådet vedrørende kontroll med eksport av varer av
flerbrukskarakter(6).

6) Dette direktiv harmoniserer ikke tjenesteyting med
hensyn til opplysningenes fortrolighet når tjenesteytingen
omfattes av nasjonale bestemmelser om offentlig orden
(ordre public) eller offentlig sikkerhet.

7) Det indre marked sikrer fri bevegelighet for personer,
med det resultatet at unionsborgere og andre som er
bosatt i Den europeiske union, stadig oftere må ha
kontakt med myndighetene i andre medlemsstater enn
den de er bosatt i. Elektronisk kommunikasjon vil kunne
bli til stor nytte i den forbindelse.

8) Den raske teknologiske utviklingen og Internetts globale
karakter gjør det nødvendig å velge en framgangsmåte
som åpner for forskjellig teknologi og forskjellige
tjenester som muliggjør elektronisk autentisering av data.

9) Elektroniske signaturer vil få anvendelse i en rekke
forskjellige situasjoner og på en rekke forskjellige bruks-
områder, noe som vil føre til et bredt spekter av nye
tjenester og produkter i tilknytning til eller basert på bruk av
elektroniske signaturer. Slike produkter og tjenester bør
ikke være begrenset til utstedelse og forvaltning av
sertifikater, men bør også omfatte enhver annen tjeneste og
ethvert annet produkt som bruker eller støtter elektroniske
signaturer, som registreringstjenester, tidsstempling, kata-
logtjenester, databehandlingstjenester eller rådgivnings-
tjenester i forbindelse med elektroniske signaturer.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/93/EF

av 13. desember 1999

om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer(*)

2001/EØS/31/29
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endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-
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10) Det indre marked gjør det mulig for tilbydere av
sertifikattjenester å utvikle sin virksomhet over lande-
grensene med sikte på å øke sin konkurransedyktighet og på
den måten tilby forbrukere og industri nye muligheter for
sikker elektronisk informasjonsutveksling og elektronisk
handel uavhengig av grenser. Tilbydere av sertifikattjenester
bør kunne yte sine tjenester fritt uten forhåndsgodkjenning
for å stimulere ytingen av sertifikattjenester over åpne nett i
hele Fellesskapet. Med «forhåndsgodkjenning» menes ikke
bare enhver tillatelse hvis utstedelse forutsetter at nasjonale
myndigheter treffer en beslutning før den berørte tilbyderen
av sertifikattjenester kan yte sine sertifikattjenester, men
også ethvert annet tiltak med samme virkning.

11) Frivillige akkrediteringsordninger med sikte på bedre
tjenesteyting kan gi tilbydere av sertifikattjenester den
riktige rammen for å utvikle sine tjenester ytterligere i
retning av det tillits-, sikkerhets- og kvalitetsnivå som et
marked i utvikling krever. Slike ordninger bør fremme
utviklingen av optimal praksis blant tilbydere av
sertifikattjenester. Tilbydere av sertifikattjenester bør fritt
kunne slutte seg til slike akkrediteringsordninger og dra
nytte av dem.

12) Sertifikattjenestene bør kunne tilbys av enten et offentlig
organ eller en juridisk eller fysisk person når de er
etablert i samsvar med nasjonal lovgivning. Medlems-
statene bør ikke hindre tilbydere av sertifikattjenester i å
drive virksomhet utenfor slike frivillige akkrediterings-
ordninger. Det bør sikres at akkrediteringsordningene
ikke svekker konkurransen på området sertifikattjenester.

13) Medlemsstatene kan selv avgjøre hvordan de vil føre
tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene fastsatt i
dette direktiv. Dette direktiv er ikke til hinder for
opprettelse av tilsynsordninger basert på privat sektor.
Dette direktiv gir ikke tilbydere av sertifikattjenester
pålegg om å søke om å bli undergitt tilsyn i henhold til en
gjeldende akkrediteringsordning.

14) Det er viktig å finne den riktige balansen mellom
forbrukernes og næringslivets behov.

15) Vedlegg III omfatter krav til sikre signaturframstillings-
systemer for å sikre at avanserte elektroniske signaturer
fungerer på en hensiktsmessig måte. Det omfatter ikke
det totale miljøet disse systemene opererer i. For at det
indre marked skal virke på en tilfredsstillende måte, må
Kommisjonen og medlemsstatene handle raskt for å gjøre
det mulig å utpeke de organer som skal foreta samsvars-
vurderingen av de sikre signaturframstillingssystemene i
henhold til vedlegg III. For å oppfylle markedets behov
må samsvarsvurderingen utføres effektivt og til rett tid.

16) Dette direktiv bidrar til bruk og rettslig anerkjennelse av
elektroniske signaturer i Fellesskapet. Det er ikke behov
for rammeregler for elektroniske signaturer som brukes
utelukkende i systemer basert på privatrettslige frivillige

avtaler mellom et bestemt antall deltakere. Partenes frihet
til innbyrdes å avtale de vilkår de vil akseptere
elektronisk signerte data på, bør respekteres i den grad
nasjonal rett tillater det. Elektroniske signaturer som
brukes i slike systemer, bør ha rettslig gyldighet og bør
kunne godkjennes som bevis under rettergang.

17) Dette direktiv har ikke som mål å harmonisere nasjonale
regler for avtalerett, særlig inngåelse og oppfyllelse av
kontrakter, eller andre ikke-avtalerettslige formkrav i
forbindelse med underskrifter. Bestemmelsene om
elektroniske signaturers rettsvirkninger bør ikke berøre
formkrav fastsatt ved nasjonal lovgivning med hensyn til
kontraktsinngåelse eller regler til avgjørelse av hvor en
kontrakt er inngått.

18) Oppbevaring og kopiering av signaturframstillingsdata
vil kunne utgjøre en trussel mot elektroniske signaturers
rettslige gyldighet.

19) Elektroniske signaturer vil bli brukt i offentlig sektor
innenfor nasjonale forvaltninger og fellesskaps-
forvaltninger og i kommunikasjonen mellom disse
forvaltningene og med borgere og markedsdeltakere, for
eksempel i forbindelse med offentlige innkjøp,
beskatning og trygd-, helse- og rettssystemet.

20) Harmoniserte kriterier i forbindelse med elektroniske
signaturers rettsvirkning vil gjøre det mulig å bevare en
sammenhengende rettslig ramme i hele Fellesskapet.
Nasjonal lovgivning fastsetter forskjellige krav til
håndskrevne underskrifters rettslige gyldighet. Sertifi-
kater kan brukes til å identifisere en person som
underskriver elektronisk. Målet med avanserte elektro-
niske signaturer som er basert på kvalifiserte sertifikater,
er å skape et høyere sikkerhetsnivå. Avanserte elektro-
niske signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat,
og som er laget ved hjelp av et sikkert signatur-
framstillingssystem, kan i rettslig sammenheng anses for
å tilsvare håndskrevne underskrifter bare dersom
kriteriene for håndskrevne underskrifter er oppfylt.

21) For å bidra til at elektronisk autentisering blir allment
akseptert, må det sikres at elektroniske signaturer kan
brukes som bevis under rettergang i alle medlemsstatene.
Rettslig anerkjennelse av elektroniske signaturer bør
bygge på objektive kriterier og ikke avhenge av
godkjenning av den berørte tilbyderen av sertifikat-
tjenester. Nasjonal lovgivning avgjør hvilke rettsområder
som elektroniske dokumenter og elektroniske signaturer
kan anvendes på. Dette direktiv berører ikke en nasjonal
domstols kompetanse til å avgjøre om kravene i dette
direktiv er overholdt, og heller ikke nasjonale regler om
domstolenes frie bevisbedømmelse.

22) Tilbydere av sertifikattjenester som tilbyr sertifikat-
tjenester til offentligheten, er underlagt nasjonale regler
for erstatningsansvar.
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23) Utviklingen innen internasjonal elektronisk handel
krever internasjonale avtaler som involverer tredjestater.
For å sikre samvirkingsevne på globalt plan kan det være
hensiktsmessig å inngå avtaler med tredjestater om
multilaterale regler for gjensidig anerkjennelse av
sertifikattjenester.

24) For å øke brukernes tillit til elektronisk kommunikasjon og
elektronisk handel må tilbyderne av sertifikattjenester over-
holde lovgivningen om datasikring og privatlivets fred.

25) Bestemmelser om bruk av pseudonymer i sertifikater skal
ikke hindre medlemsstatene i å kreve at personer
identifiserer seg i henhold til fellesskapsrett eller nasjonal
lovgivning.

26) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).

27) Kommisjonen skal to år etter gjennomføringen av dette
direktiv foreta en gjennomgang av direktivet, blant annet
for å sikre at tekniske framskritt eller juridiske endringer
ikke har lagt hindringer i veien for virkeliggjøringen av
målene nedfelt i direktivet. Kommisjonen bør undersøke
virkningene av beslektede tekniske områder og framlegge
rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet.

28) Målet som går ut på å skape en harmonisert rettslig
ramme for elektroniske signaturer og tilknyttede
tjenester, kan ikke i tilstrekkelig grad virkeliggjøres av
medlemsstatene, og kan derfor i samsvar med nærhets-
og forholdsmessighetsprinsippet omhandlet i traktatens
artikkel 5 bedre virkeliggjøres av Fellesskapet. Dette
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
dette målet –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

Formålet med dette direktiv er å gjøre det enklere å bruke
elektroniske signaturer og bidra til rettslig anerkjennelse av
dem. Det fastlegger en rettslig ramme for elektroniske
signaturer og visse sertifikattjenester for å sikre at det indre
marked virker på en tilfredsstillende måte.

Det omfatter ikke aspekter i forbindelse med inngåelse av
kontrakter og kontrakters gyldighet eller andre rettslige
forpliktelser som i henhold til nasjonal lovgivning eller
Fellesskapets regelverk er underlagt formkrav; det berører

heller ikke regler eller begrensninger som i henhold til nasjonal
lovgivning eller Fellesskapets regelverk gjelder for anvendelse
av dokumenter.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

1) «elektronisk signatur», data i elektronisk form som er
tilknyttet eller logisk forbundet med andre elektroniske
data, og som fungerer som autentiseringsmetode,

2) «avansert elektronisk signatur», en elektronisk signatur
som oppfyller følgende krav:

a) den er entydig knyttet til underskriveren,

b) den kan identifisere underskriveren,

c) den er laget ved hjelp av midler som bare
underskriveren kan bevare kontroll over, og

d) den er knyttet til dataene som den vedrører på en slik
måte at enhver senere endring kan oppdages,

3) «underskriver», enhver person som disponerer et
signaturframstillingssystem, og som handler enten på
vegne av seg selv eller på vegne av den fysiske eller juri-
diske person eller det organ vedkommende representerer,

4) «signaturframstillingsdata», unike data, som koder eller
private kryptonøkler, som underskriveren benytter for å
framstille en elektronisk signatur,

5) «signaturframstillingssystem», konfigurert programvare
eller maskinvare for behandling av signaturframstillings-
data,

6) «sikkert signaturframstillingssystem», et signaturfram-
stillingssystem som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III,

7) «signaturverifikasjonsdata», data, som koder eller
offentlige kryptonøkler, som benyttes til å verifisere en
elektronisk signatur,

8) «signaturverifikasjonssystem», konfigurert programvare
eller maskinvare som benyttes til behandling av signatur-
verifikasjonsdata,

9) «sertifikat», en elektronisk attestasjon som knytter
signaturverifikasjonsdata til en person og bekrefter
personens identitet,

10) «kvalifisert sertifikat», et sertifikat som oppfyller
kravene i vedlegg I, og som leveres av en tilbyder av
sertifikattjenester som oppfyller kravene i vedlegg II,

11) «tilbyder av sertifikattjenester», et organ eller en fysisk
eller juridisk person som utsteder sertifikater eller tilbyr
andre tjenester i tilknytning til elektroniske signaturer,

12) «elektronisk-signatur-produkt», maskinvare eller
programvare eller en særskilt tilknyttet komponent som
er beregnet på å benyttes av en tilbyder av
sertifikattjenester for å tilby sertifikattjenester, eller som
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er beregnet på å benyttes til å framstille eller verifisere
elektroniske signaturer,

13) «frivillig akkreditering», enhver tillatelse som fastsetter
rettigheter og forpliktelser for yting av sertifikattjenester,
som skal utstedes på anmodning fra den berørte tilbyder
av sertifikattjenester av det offentlige eller private organ
som er pålagt å utarbeide og føre tilsyn med over-
holdelsen av slike rettigheter og forpliktelser, og der
tilbyderen av sertifikattjenester ikke er berettiget til å
utøve de rettighetene som tillatelsen gir, før
vedkommende har mottatt organets beslutning.

Artikkel 3

Markedsadgang

1. Medlemsstatene skal ikke gjøre tilbudet om sertifikat-
tjenester avhengig av forhåndsgodkjenning.

2. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 kan medlems-
statene innføre eller opprettholde frivillige akkrediterings-
ordninger med sikte på å tilby bedre sertifikattjenester. Alle
vilkår i forbindelse med slike ordninger skal være objektive,
klare og forholdsmessige og sikre likebehandling. Medlems-
statene kan ikke begrense antallet akkrediterte tilbydere av
sertifikattjenester av årsaker som omfattes av dette direktivs
virkeområde.

3. Hver enkelt medlemsstat skal sikre at det opprettes et
egnet system som gjør det mulig å føre tilsyn med tilbydere av
sertifikattjenester som er etablert på deres territorium, og som
utsteder kvalifiserte sertifikater til offentligheten.

4. Egnede offentlige eller private organer som utpekes av
medlemsstatene, skal avgjøre om sikre signaturframstillings-
systemer oppfyller kravene i vedlegg III. Kommisjonen skal
etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 9 fastsette kriterier
slik at medlemsstatene kan bestemme om et organ skal utpekes
eller ikke.

Alle medlemsstatene skal anerkjenne de avgjørelser som
organene nevnt i første ledd treffer med hensyn til oppfyllelse
av kravene i vedlegg III.

5. I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 kan
Kommisjonen opprette og offentliggjøre i De Europeiske
Fellesskaps Tidende referansenumre for allment anerkjente
standarder for elektronisk-signatur-produkter. Når et
elektronisk-signatur-produkt oppfyller disse standardene, skal
medlemsstatene gå ut fra at det oppfyller kravene i vedlegg II
bokstav f) og i vedlegg III.

6. Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide for å
fremme utviklingen og bruken av signaturverifikasjons-
systemer i lys av anbefalingene om sikker signaturverifikasjon
i vedlegg IV og for å ivareta forbrukerens interesser.

7. Medlemsstatene kan bruke elektroniske signaturer i
offentlig sektor, forutsatt at eventuelle tilleggskrav oppfylles.
Slike krav skal være objektive, klare og forholdsmessige og sikre
likebehandling, og skal bare gjelde den aktuelle anvendelsens
særskilte kjennetegn. Slike krav skal ikke utgjøre noen hindring
for yting av tjenester over landegrensene til borgerne.

Artikkel 4

Prinsipper for det indre marked

1. Medlemsstatene skal anvende de nasjonale reglene de
vedtar i henhold til dette direktiv, på tilbydere av
sertifikattjenester som er etablert på deres territorium, og på de
tjenestene disse tilbyr. Medlemsstatene kan ikke begrense
ytingen av sertifikattjenester med opprinnelse i en annen
medlemsstat på områder som omfattes av dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal sikre fri bevegelighet i det indre
marked for elektronisk-signatur-produkter som etterkommer
dette direktiv.

Artikkel 5

Elektroniske signaturers rettsvirkninger

1. Medlemsstatene skal sikre at avanserte elektroniske
signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, og som er
framstilt ved hjelp av et sikkert signaturframstillingssystem,

a) oppfyller lovfestede krav til en signatur i forbindelse med
data i elektronisk form, på samme måte som en hånd-
skrevet underskrift oppfyller disse kravene i forbindelse
med data på papir, og

b) kan godtas som bevis under rettergang.

2. Medlemsstatene skal sikre at en elektronisk signatur ikke
nektes rettslig gyldighet eller ikke godtas som bevis under
rettergang utelukkende fordi den er

– i elektronisk form,

– ikke er basert på et kvalifisert sertifikat,

– ikke er basert på et kvalifisert sertifikat utstedt av en
akkreditert tilbyder av sertifikattjenester eller

– ikke er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem.

Artikkel 6

Erstatningsansvar

1. Medlemsstatene skal som et minimum sikre at en tilbyder
av sertifikattjenester som utsteder et sertifikat til offentligheten
som et kvalifisert sertifikat, eller som garanterer et slikt sertifikat
overfor offentligheten, har erstatningsansvar for skade påført
ethvert organ eller enhver fysisk eller juridisk person som med
rimelighet stoler på dette sertifikatet når det gjelder
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a) at alle opplysningene i det kvalifiserte sertifikatet er korrekte
på utstedelsestidspunktet, og at sertifikatet inneholder alle
detaljer som et kvalifisert sertifikat skal inneholde,

b) vissheten om at underskriveren som er identifisert i det
kvalifiserte sertifikatet, på utstedelsestidspunktet for
sertifikatet var i besittelse av signaturframstillingsdataene
som tilsvarer signaturverifikasjonsdataene som er angitt
eller identifisert i sertifikatet,

c) vissheten om at signaturframstillingsdataene og signatur-
verifikasjonsdataene kan utfylle hverandre i tilfeller der
tilbyderen av sertifikattjenester genererer begge,

med mindre tilbyderen av sertifikattjenester kan bevise at han
eller hun ikke har handlet uaktsomt.

2. Medlemsstatene skal som et minimum sikre at en tilbyder
av sertifikattjenester som har utstedt et sertifikat til offentlig-
heten som et kvalifisert sertifikat, har erstatningsansvar for
skade påført ethvert organ eller enhver fysisk eller juridisk
person som med rimelighet stoler på sertifikatet, med hensyn
til manglende registrering av tilbakekalling av sertifikatet, med
mindre tilbyderen av sertifikattjenester kan bevise at han eller
hun ikke har handlet uaktsomt.

3. Medlemsstatene skal sikre at en tilbyder av sertifikat-
tjenester i et kvalifisert sertifikat kan angi begrensninger for
bruken av sertifikatet, forutsatt at begrensningene er tydelige
for tredjeparter. Tilbyderen av sertifikattjenester skal ikke ha
erstatningsansvar for skade som følge av at bruken av et
kvalifisert sertifikat overskrider sertifikatets begrensninger.

4. Medlemsstatene skal sikre at en tilbyder av sertifikat-
tjenester i et kvalifisert sertifikat kan angi en beløpsgrense for
de transaksjoner sertifikatet kan brukes til, forutsatt at denne
beløpsgrensen er tydelig for tredjeparter.

Tilbyderen av sertifikattjenester skal ikke ha erstatningsansvar
for skade som følge av at beløpsgrensen overstiges.

5. Bestemmelsene i nr. 1 til 4 berører ikke anvendelsen av
rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i
forbrukeravtaler(1).

Artikkel 7

Internasjonale aspekter

1. Medlemsstatene skal sikre at sertifikater utstedt til
offentligheten som kvalifiserte sertifikater av tilbydere av
sertifikattjenester som er etablert i en tredjestat, anses som
rettslig likestilte med sertifikater utstedt av tilbydere av
sertifikattjenester som er etablert innenfor Fellesskapet,

a) dersom tilbyderen av sertifikattjenester oppfyller kravene
fastsatt i dette direktiv, og er akkreditert i henhold til en
frivillig akkrediteringsordning som er opprettet i en
medlemsstat, eller

b) dersom en tilbyder av sertifikattjenester som er etablert
innenfor Fellesskapet, og som oppfyller kravene fastsatt i
dette direktiv, garanterer sertifikatet, eller

c) dersom sertifikatet eller tilbyderen av sertifikattjenester er
anerkjent i henhold til en bilateral eller multilateral avtale
mellom Fellesskapet og tredjestater eller internasjonale
organisasjoner.

2. For å lette ytingen av sertifikattjenester over lande-
grensene med tredjestater og rettslig anerkjennelse av
avanserte elektroniske signaturer med opprinnelse i tredje-
stater, skal Kommisjonen eventuelt framsette forslag med
hensyn til den faktiske gjennomføringen av standarder og
internasjonale avtaler som får anvendelse på sertifikattjenester.
Dersom det er nødvendig, skal den særlig framlegge for Rådet
forslag til egnede mandater for å framforhandle bilaterale og
multilaterale avtaler med tredjestater og internasjonale
organisasjoner. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert
flertall.

3. Når Kommisjonen underrettes om vanskeligheter som
fellesskapsforetak møter med hensyn til markedsadgang i
tredjestater, kan den om nødvendig framlegge for Rådet forslag
til et egnet mandat for å framforhandle tilsvarende rettigheter
for fellesskapsforetak i disse tredjestatene. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Tiltak som treffes i henhold til dette nummer, berører ikke
Fellesskapets og medlemsstatenes forpliktelser i henhold til
gjeldende internasjonale avtaler.

Artikkel 8

Datasikring

1. Medlemsstatene skal sikre at tilbydere av sertifika-
ttjenester og nasjonale akkrediterings- og tilsynsorganer
oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv
95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger
og om fri utveksling av slike opplysninger(2).

2. Medlemsstatene skal sikre at en tilbyder av sertifikat-
tjenester som utsteder sertifikater til offentligheten, kan
innsamle personopplysninger bare direkte fra den registrerte,
eller med den registrertes uttrykkelige samtykke, og bare i den
grad det er nødvendig for å utstede og opprettholde et
sertifikat. Data kan ikke innsamles eller behandles for andre
formål uten den registrertes uttrykkelige samtykke.

3. Med forbehold for pseudonymers rettsvirkning i henhold
til nasjonal lovgivning skal medlemsstatene ikke hindre
tilbydere av sertifikattjenester i å oppgi et pseudonym i
sertifikatet i stedet for underskriverens navn.
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Artikkel 9

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en «komité for elektroniske
signaturer», heretter kalt «komiteen».

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, idet det tas hensyn til
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
fastsettes til tre måneder.

3. Komiteen vedtar selv sin forretningsorden.

Artikkel 10

Komiteens oppgaver

Komiteen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 9 
nr. 2 presisere kravene nevnt i vedleggene til dette direktiv,
kriteriene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og de allment anerkjente
standardene for elektronisk-signatur-produkter som er
utarbeidet og offentliggjort i henhold til artikkel 3 nr. 5.

Artikkel 11

Underretning

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene om følgende:

a) opplysninger om frivillige nasjonale akkrediteringsordninger,
herunder alle tilleggskrav i henhold til artikkel 3 nr. 7,

b) navnet og adressen til nasjonale akkrediterings- og
tilsynsorganer samt til organene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og

c) navnet og adressen til samtlige akkrediterte nasjonale
tilbydere av sertifikattjenester.

2. Medlemsstatene skal så snart som mulig gi underretning
om samtlige opplysninger som gis i henhold til nr. 1 samt om
endringer i disse opplysningene.

Artikkel 12

Gjennomgang

1. Kommisjonen skal foreta en gjennomgang av måten dette
direktiv virker på, og framlegge rapport om dette for
Europaparlamentet og Rådet innen 19. juli 2003.

2. I denne gjennomgangen skal det blant annet tas stilling til
om direktivets virkeområde bør endres for å ta hensyn til
teknologisk, markedsmessig og rettslig utvikling. Rapporten
skal på grunnlag av oppnådd erfaring særlig omfatte en
vurdering av harmoniseringsarbeidet. Rapporten skal eventuelt
vedlegges forslag til nytt regelverk.

Artikkel 13

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
19. juli 2001. 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 om-handler.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

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

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE S. HASSI

President Formann
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VEDLEGG I

Krav til kvalilfiserte sertifikater

Kvalifiserte sertifikater skal inneholde

a) angivelse av at sertifikatet er utstedt som et kvalifisert sertifikat,

b) angivelse av identiteten til tilbyderen av sertifikattjenester og av den stat vedkommende er etablert i,

c) underskriverens navn eller pseudonym; i det sistnevnte tilfellet skal det framgå at det er tale om et pseudonym,

d) særskilte opplysninger om underskriveren som eventuelt skal tilføyes, avhengig av hva sertifikatet skal brukes til,

e) signaturverifikasjonsdataene som tilsvarer signaturframstillingsdataene underskriveren har kontroll over,

f) angivelse av sertifikatets ikrafttredelses- og utløpsdato,

g) sertifikatets identitetskode,

h) den avanserte elektroniske signaturen til tilbyderen av sertifikattjenester,

i) eventuelle begrensninger i sertifikatets bruksområde, og

j) eventuelle beløpsmessige begrensninger med hensyn til transaksjoner sertifikatet kan brukes til.
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VEDLEGG II

Krav til tilbydere av sertifikattjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater

Tilbydere av sertifikattjenester skal

a) utvise den pålitelighet som er nødvendig for å tilby sertifikattjenester,

b) sikre en hurtig og sikker katalogtjeneste og en sikker og øyeblikkelig tilbakekallingstjeneste,

c) sørge for at det er mulig å fastslå nøyaktig dato og tidspunkt for sertifikatets utstedelse og tilbakekalling,

d) med egnede midler og i samsvar med nasjonal lovgivning verifisere identiteten og eventuelle særlige forhold
i forbindelse med den personen sertifikatet er utstedt til,

e) ansette personale som har den sakkunnskap og erfaring og de kvalifikasjoner som er nødvendige av hensyn til
de tjenestene som ytes, særlig lederkompetanse, kompetanse innen teknologi for elektroniske signaturer og
god kjennskap til korrekte sikkerhetsrutiner. De skal også bruke adekvate administrasjons- og driftsprosedyrer
som overholder anerkjente standarder,

f) bruke pålitelige systemer og produkter som er beskyttet mot endringer, og som garanterer den tekniske og
kryptografiske sikkerheten i prosessene de støtter,

g) treffe tiltak mot forfalskning av sertifikater og, når tilbyderen av sertifikattjenester genererer
signaturframstillingsdata, garantere disse dataenes fortrolighet under genereringsprosessen,

h) til enhver tid ha tilstrekkelige økonomiske midler for å drive virksomheten i samsvar med kravene fastsatt i
dette direktiv, særlig for å bære erstatningsansvar, for eksempel ved å tegne en egnet forsikring,

i) registrere alle viktige opplysninger om kvalifiserte sertifikater i en passende periode, særlig for å kunne
framlegge bevis for sertifisering i en rettssak. Denne registreringen kan gjøres elektronisk,

j) ikke oppbevare eller kopiere signaturframstillingsdataene til en person som tilbyderen av sertifikattjenester har
ytt nøkkelforvaltningstjenester til,

k) før de inngår et kontraktsforhold med en person som søker om sertifikat for sin elektroniske signatur, ved hjelp
av et varig kommunikasjonsmiddel gi vedkommende opplysninger om de nøyaktige vilkår for bruken av
sertifikatet, herunder begrensninger i bruken, eksistensen av en frivillig akkrediteringsordning og klage- og
tvisteløsingsprosedyrer. Slike opplysninger, som kan overføres elektronisk, skal gis skriftlig og på et lett
forståelig språk. Relevante deler av disse opplysningene skal også gjøres tilgjengelige på anmodning fra
tredjeparter som stoler på sertifikatet,

l) bruke pålitelige systemer til oppbevaring av sertifikater i en verifiserbar form slik

– at bare autoriserte personer kan gjøre tilføyelser og endringer,

– at opplysningenes autentisitet kan kontrolleres,

– at sertifikatene er offentlig tilgjengelige bare når innehaveren av sertifikatet har gitt samtykke til det, og

– at enhver teknisk endring som setter disse sikkerhetskrav i fare, er synlige for operatøren.



VEDLEGG III

Krav til sikre signaturframstillingssystemer

1. Sikre signaturframstillingssystemer skal ved hjelp av tekniske midler og egnede framgangsmåter minst sikre

a) at signaturframstillingsdataene som brukes ved signaturgenerering, i praksis kan forekomme bare én gang,
og at de med rimelig sikkerhet forblir hemmelige,

b) at signaturframstillingsdataene som brukes ved signaturgenerering, med rimelig sikkerhet ikke kan
utledes, og at signaturen ved hjelp av tilgjengelig teknologi er beskyttet mot forfalskning,

c) at den rettmessige underskriveren på en pålitelig måte kan sikre at signaturframstillingsdataene som
brukes ved signaturgenerering, ikke brukes av andre.

2. Sikre signaturframstillingssystemer skal ikke endre data som skal underskrives, eller hindre at slike data
presenteres for underskriveren i forkant av signaturprosessen.

VEDLEGG IV

Anbefalinger om sikker signaturverifikasjon

I løpet av signaturverifikasjonsprosessen bør det med rimelig sikkerhet sørges for

a) at dataene som brukes for å verifisere signaturen, tilsvarer dataene som forevises signaturkontrolløren,

b) at signaturen er verifisert på pålitelig vis, og at resultatet av verifikasjonen vises på rett måte,

c) at signaturkontrolløren, om nødvendig, på en sikker måte kan fastslå innholdet i signerte data,

d) at sertifikatets autentisitet og gyldighet som kreves på tidspunktet for signaturverifikasjonen, er verifisert på
en sikker måte,

e) at resultatet av verifikasjonen og underskriverens identitet vises på rett måte,

f) at bruk av pseudonym kommer klart fram, og

g) at enhver endring av sikkerhetsmessig betydning kan oppdages.
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 20. mars 2000

om endring av rekommandasjon 98/511/EF om samtrafikk på et liberalisert
telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av samtrafikktakster) (*)

[meddelt under nummer K(2000)651]

(2000/263/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommuni-
kasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene
om tilgang til åpne telenett (ONP)(1), sist endret ved direktiv 98/61/EF(2), særlig artikkel 7 nr. 5,

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv 90/387/EØF av 28. juni 1990
om opprettelse av et indre marked for teletjenester ved gjennomføring av tilgang til åpne telenett (ONP)(3), endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I nr. 9 i rekommandasjon 98/511/EF(5) om endring av rekommandasjon 98/195/EF om samtrafikk på et
liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 – Fastsettelse av samtrafikktakster)(6) fastslås det at
rekommandasjonen, særlig avgiftene etter «beste gjeldende praksis» i nr. 4 og opplysningene i vedlegg II, skal
gjennomgås av Kommisjonen senest 31. juli 1999 og om nødvendig ajourføres,

2) Som det framgår av den femte rapport om gjennomføringen av reguleringspakken på området telekommunika-
sjon(7), har de fleste medlemsstater ennå ikke tatt i bruk et egnet system for føring av kostnadsregnskap, og
det anses derfor hensiktsmessig å ajourføre takstspennene etter «beste gjeldende praksis» i denne
rekommandasjon for år 2000.

3) Så lenge det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger om egnet føring av kostnadsregnskap, kan avgiftene
etter «beste gjeldende praksis» fungere som en veiledning når den nasjonale reguleringsmyndighet skal
vurdere samtrafikkavgiftene for terminering av anrop som er foreslått av operatører som er meldt som
organisasjoner med betydelig markedsmakt, samtidig som kravet om at samtrafikkavgiftene skal være
kostnadsbaserte, oppfylles.

4) Når denne rekommandasjon gjennomgås neste gang ved utgangen av år 2000, bør det særlig vurderes om det
er behov for fortsatt å offentliggjøre avgiftene etter «beste gjeldende praksis», samtidig som den anvendte
metode vurderes –

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:
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2001/EØS/31/30

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 83 av 4.4.2000, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2000 av 2. august 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av
5.10.2000, s. 3.

(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32.
(2) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37.
(3) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1.
(4) EFT L 295 av 29.10.1997, s. 23.
(5) EFT L 228 av 15.8.1998, s. 30.
(6) EFT L 73 av 12.3.1998, s. 42.
(7) KOM (1999) 537.



Artikkel 1

I rekommandasjon 98/511/EF gjøres følgende endringer:

1) Nr. 4a skal lyde:

«4a. På grunnlag av opplysningene i vedlegg II i denne rekommandasjon anbefales følgende avgifter etter
«beste gjeldende praksis» som høyeste samtrafikkavgifter fra 1. januar 2000:

Samtrafikkavgifter etter «beste gjeldende praksis»

2) Nr. 9 skal lyde: «Denne rekommandasjon, særlig formuleringen om behovet for fortsatt å offentliggjøre avgiftene
etter «beste gjeldende praksis» og om den anvendte metode, skal gjennomgås ved utgangen av år 2000».

3) I avsnitt 1 i vedlegg II erstattes figur 1a med figuren gjengitt nedenfor:

«Figur 1a:

Samtrafikktakster for terminering av anrop (1. november 1999)

(1) De siste takster som operatøren har foreslått, men som ennå ikke er godkjent av den nasjonale reguleringsmyndighet.» 
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Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for terminering av anrop på LOKALT nivå (dvs. ved en
lokal sentral eller så nær en lokal sentral som mulig)

mellom 0,5 og 0,9 cent per minutt (i trafikksterke perioder) 

Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for samtrafikk INNENFOR REGIONALT samtrafikk-
område (storbynivå)

mellom 0,8 og 1,5 cent per minutt (i trafikksterke perioder)  

Samtrafikkavgift etter «beste gjeldende praksis» for samtrafikk UTENFOR REGIONALT samtrafikk-
område (nasjonalt nivå – mer enn 200 km)

mellom 1,5 og 1,8 cent per minutt (i trafikksterke perioder)»  
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4) Tabellen i vedlegget erstatter tabellen i avsnitt 3 i vedlegg II.

Artikkel 2

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Tabell

Nærmere opplysninger om samtrafikkostnader i medlemsstatene (1. november 1999)

Samtrafikkavgifter per minutt på grunnlag av

en anropsvarighet på tre minutter

Startverdi i cent per minutt
Samtrafikktakster i lokal valuta

Prisene er uten mva
Valutakurs

Gyldighetstidspunkt for takstenei forhold

Andre opplysninger
Innenfor Utenfor

til euro

Medlems-
Lokalt

regionalt regionalt

stat samtrafikk- samtrafikk-

område område(2)

Østerrike 1,82(1) 1,82 2,40 13,76 Priser fra januar 1998 (ATS):
– lokalt = ikke opplyst
– regionalt = 0,25 per minutt
– nasjonalt = 0,33 per minutt 

Belgia 1,07 1,80 2,56 40,34 Priser fra januar 1998 (BEF):
– lokalt = 0,156 per anrop + 0,378 per minutt
– regionalt = 0,295 per anrop + 0,628 per minutt
– nasjonalt = 0,418 per anrop + 0,894 per 

minutt

Danmark(5) 0,84 1,18 1,80 7,434 Priser fastsatt av den nasjonale regulering-
myndighet fra 1.10.1999 (DKK/100):
– lokal sentral = 4 per anrop + 4,9 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 6 per 

anrop + 6,8 per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde= 6 per

anrop +11,4 per minutt 

Finland 1,43(1) 1,43 2,63-3,28(3) 5,945 Priser fra mai 1999 (FIM/100):
– lokalt = ikke opplyst
– teledistrikt = 16,5 per anrop + 3 per minutt
– nasjonalt = teledistrikt + 7,15-11 per minutt

Frankrike 0,61 1,50 2,23 6,559 Priser fra januar 1999 (FRF/100):
– lokal sentral = 4,03 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 9,81 

per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde 

(>200 km) =14,65 per minutt

Tyskland(4) 1,01 1,72-2,17 2,63 1,956 Priser fra januar 1998 (DEM/100):
– by = 1,97 per minutt
– Regio-50 = 3,36 per minutt
– Regio-200 = 4,25 per minutt
– nasjonalt = 5,14 per minutt

Hellas(*) 1,93(1) 1,93 2,76 329,3 Priser for  mobiloperatører (GRD):
– storby = 1,7 per anrop + 5,8 per minutt
– nasjonalt = 2,4 per anrop + 8,3 per minutt
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Samtrafikkavgifter per minutt på grunnlag av

en anropsvarighet på tre minutter

Startverdi i cent per minutt
Samtrafikktakster i lokal valuta

Prisene er uten mva
Valutakurs

Gyldighetstidspunkt for takstenei forhold

Andre opplysninger
Innenfor Utenfor

til euro

Medlems- Lokalt regionalt regionalt

stat samtrafikk- samtrafikk-

område område(2)

Italia(7) 1,00 1,60 2,29 1 936 Priser fra juli 1999 (ITL):
– lokalt = 19,4 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 31 per 

minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde = 44,4 

per minutt

Irland 1,04 1,60 2,26 0,7876 Priser fra 1.12.1998 (IEP/100):
– lokalt = 0,82 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 1,27 

per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde = 1,78 

per minutt

Luxembourg 2,25(1) 2,25 2,25 40,34 Priser fra september 1998 (LUF):
– alle nivåer = 0,335 per anrop + 0,796 per 

minutt

Nederland(6) 1,00 1,41 1,70 2,204 Priser fra 1.7.1998 (NLG/100):
– lokal sentral = 1,5 per anrop + 1,7 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 2,1 

per anrop + 2,4 per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde = 2,5 per 

anrop + 2,9 per minutt

Portugal 0,99 1,63 2,58 200,5 Priser fastsatt av ICP for 2000 (PTE):
– lokalt = 2 per anrop + 1,32 per minutt
– storby = 2 per anrop + 2,60 per minutt
– nasjonalt = 2 per anrop + 4,50 per minutt

Spania 0,99 1,59 3,07 166,4 Priser fra 1.12.1998 (ESP):
– lokalt = 1,65 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 2,65 

per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde = 5,11 per 

minutt

Sverige(8) 0,86-0,90 1,16-1,21 1,59-1,67 9,09-8,68 Priser fra mars 1999 (SEK/100):
– lokal sentral = 4,2 per anrop + 6,4 per minutt
– innenfor regionalt samtrafikkområde = 4,9 

per anrop + 8,9 per minutt
– utenfor regionalt samtrafikkområde = 5,6 per 

anrop + 12,6 per minutt

Det forente 0,54 0,82 1,71 0,641 Priser fra mars 1999 (GBP/100):
kongerike – lokal sentral = 0,3472 per minutt

– innenfor regionalt samtrafikkområde 
= 0,5279 per minutt

– utenfor regionalt samtrafikkområde 
(>200 km) = 1,098 per minutt

Kilde: Kommisjonen og De nasjonale reguleringsmyndigheter
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Merknader

(1) I Finland, Østerrike, Hellas og Luxembourg dekker den laveste samtrafikkavgiften samtrafikk fra en lokal sentral eller en fjernsentral. Den «lokale» prisen er altså den
samme som prisen for «samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde».

(2) Prisen for «samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde» omfatter et avstandselement for forbindelser på > 200 km.
(3) I Finland er det for samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde et prisspenn som henger sammen med mengden formidlet trafikk.
(4) De fire avstandsrelaterte takstsonene i Tyskland sammenfaller ikke nøyaktig med de tre områdene i tabellen, som er definert ut fra tekniske kriterier. I Tyskland svarer

lokaltakstområdet til det såkalte «City-Zone», som alltid omfatter flere lokale nett, dvs. også nettene i storbyer. Samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde hører
også inn under denne City-Zone, særlig i storbyer. I Tyskland hører derfor også City-Zone-samtrafikk under samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde. Når det
gjelder Regio-200-sonen, er det også etablert samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde. Bortsett fra nasjonal samtrafikk hører dermed samtrafikktjenester
innenfor Regio-200 under samtrafikktjenester utenfor regionalt samtrafikkområde.

(5) Den nasjonale reguleringsmyndighet i Danmark fastsatte nye takster fra 1. oktober 1999. Som følge av at det er innsendt klage på reguleringsmyndighetens vedtak, er
imidlertid klagenemnda for telesaker i ferd med å gjennomgå disse nye takstene; disse tallene er derfor ikke brukt ved beregning av takstene etter «beste gjeldende
praksis» for 2000 (de tidligere takster fra 15. august 1999 var: lokalt = 0,93 cent per minutt, samtrafikk innenfor regionalt samtrafikkområde = 1,67 cent per minutt,
samtrafikk utenfor regionalt samtrafikkområde = 1,91 cent per minutt).

(6) OPTA er i ferd med å fastsette de endelige takstene for perioden 1. juli 1998 til 1. juli 1999 samt foreløpige takster for perioden 1. juli 1999 til 1. juli 2000. Inntil disse
foreløpige takstene er fastsatt, må KPN tilby takstene som er oppført i tabellen. Disse er foreløpige takster for perioden 1. juli 1998 til 1. juli 1999, slik de ble fastsatt
av OPTA i fjor.

(7) Foreløpige takster fastsatt av den nasjonale reguleringsmyndighet i Italia i påvente av et endelig vedtak.
(8) Prisspennet gjenspeiler store valutasvingninger i Sverige siden de nye takstene ble fastsatt for perioden mars 1999 til november 1999. «Beste gjeldende praksis» er

fastsatt på grunnlag av de laveste tallene.
(*) Takster som ennå ikke er godkjent av den nasjonale reguleringsmyndighet.



Nr. 31/180 14.6.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 11 nr. 6 og vedlegg 4 til protokoll 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) CEMT-tillatelser som er gyldige i Østerrike bør gi rett til
fri transittur på østerriksk territorium.

2) Det må fastsettes klare regler for annullering av
økopunktkort. Brukte økopunktkort anvendes til å
utarbeide statistikker.

3) Optimal bruk av elektroniske økopunkter oppnås ved at de
fordeles flere ganger i året.

4) Et kjøretøy som avleverer eller henter en full last i
Østerrike, bør anses å ha foretatt en tur mellom to stater, og
bør derfor være unntatt fra betaling av økopunkter,
uavhengig av hvilken rute kjøretøyet har fulgt inn i og ut
av Østerrike.

5) Iverksettelsen av en avtale som tillater tunge lastebiler på
40 tonn å kjøre i transitt gjennom Sveits, vil redusere
antallet tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom
Østerrike. På grunn av den geografiske beliggenheten til
Italia og Hellas vil tunge lastebiler som kjører til og fra
disse statene stadig måtte kjøre gjennom Østerrike. Hellas
og Italia bør gis førsteretten til ubrukte økopunkter som
returneres til Kommisjonen.

6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94(1), endret ved
forordning (EF) nr. 1524/96(2) bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i protokoll 9 –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 3298/94 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Transitturer som foretas på de vilkår som er oppført
i vedlegg C, eller med CEMT-tillatelser som er gyldige på
østerriksk territorium, skal være unntatt fra
økopunktsystemet.»

2) Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1. Med mindre kjøretøyet benytter en økopunktbrikke,
skal det nødvendige antall økopunkter påføres økopunkt-
kortet og annulleres. Økopunktkortet skal annulleres på én
av følgende måter:

a) ved at økopunktkortet stemples i en stemplingsmaskin
for økopunktkort,

b) ved at økopunktkortet stemples av østerrikske grense-
kontrollmyndigheter ved ankomsten til Østerrike,

c) ved at økopunktkortet stemples og dateres før ankomst
til Østerrike av de nasjonale myndigheter i den staten
der transportøren er etablert,

d) ved at økopunktkortet stemples på et kontor som
initialiserer økopunktbrikker.

Østerrikske grensestasjoner som er utstyrt med en
stemplingsmaskin for økopunktkort er oppført i vedlegg H.

For statistiske formål skal side 1 av det utfylte økopunkt-
kortet enten innsamles av østerrikske myndigheter eller
returneres til dem av vedkommende myndigheter innen tre
måneder etter at turen er avsluttet. De statistiske
opplysningene som er innsamlet på denne måten skal være
til støtte for Kommisjonen når den utarbeider forslag til
fordeling av økopunktreserven.»

3) I artikkel 5 nr. 5 skal ny bokstav d) lyde:

«d) økopunktkortet er ikke blitt annullert i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 2 nr. 1.»

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 609/2000

av 21. mars 2000

om endring av forordning (EF) nr. 3298/94 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om
systemet med transittrettigheter (økopunkter) for tunge lastebiler som kjører i transitt

gjennom Østerrike(*)

2001/EØS/31/31

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 73 av 22.3.2000, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2000 av 2. august 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.10.2000, s. 4.

(1) EFT L 341 av 30.12.1994, s. 20.
(2) EFT L 190 av 31.7.1996, s. 13.
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4) I artikkel 6 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. De elektroniske økopunkter skal hvert år stilles til
rådighet for medlemsstatene i tre like store deler: første
del innen 1. november i det foregående år, andre del
innen 1. mars og tredje del innen 1. juli.»

5) Artikkel 14 skal lyde:

«Artikkel 14

En tur skal anses unntatt fra betaling av økopunkter dersom
kjøretøyet enten avleverer eller henter en full last i

Østerrike og kjøretøyet bringer med egnet dokumentasjon
som beviser dette, uavhengig av hvilken rute kjøretøyet har
fulgt inn i og ut av Østerrike.»

6) Vedlegg E erstattes med vedlegg I til denne forordning.

7) Vedlegg H i denne forordnings vedlegg II tilføyes som nytt
vedlegg.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2000.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident
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VEDLEGG I

«VEDLEGG E

KRITERIER FOR NYTILDELING AV ØKOPUNKTER

Hellas’ og Italias særlige stilling

Av fellesskapsreserven på 3,34 % av det samlede antall økopunkter skal, på prioritetsbasis, en andel økopunkter
tilsvarende 4 874 og 576 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles henholdsvis Italia og Hellas.

Dessuten skal det gjøres alle nødvendige bestrebelser for å sikre at det ved tildelingen av Hellas’ andel tas
tilstrekkelig hensyn til behovene på gresk side.

Virkningene av den tyske gjenforening

I tillegg skal en andel økopunkter tilsvarende 6 444 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles Tyskland fra
fellesskapsreserven.

Nytildeling av økopunkter som Østerrike har returnert

Alle østerrikske økopunkter som er returnert til Kommisjonen for nytildeling, skal fordeles på de medlemsstater
som anmoder om ekstra økopunkter i forhold til det antall tunge lastebiler registrert i hver medlemsstat som bruker
«Rollende Landstra�e» i Østerrike.

Når avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om transport av varer og personer på
jernbane og på vei trer i kraft, skal økopunktene som er returnert av Østerrike fordeles på følgende måte:

Av de økopunkter som Østerrike har returnert til Kommisjonen for nytildeling, skal 30 % tildeles Hellas og 30 %
tildeles Italia. De gjenværende økopunktene som Østerrike har returnert, skal fordeles på de medlemsstater som
anmoder om ekstra økopunkter i forhold til det antall tunge lastebiler registrert i hver medlemsstat som bruker
«Rollende Landstraße» i Østerrike.

Medlemsstatenes faktiske forbruk av tildelte økopunkter og gjennomsnittlige NOx-utslippstall for
transittkjøretøyer fra medlemsstater

De gjenværende økopunktene skal fordeles på medlemsstatene som anmoder om ekstra økopunkter, etter en
koeffisient som bestemmes som følger for hver medlemsstat:

– antall økopunkter som anses nødvendige, framkommet ved ekstrapolering av de seneste statistikker fra
Østerrike,

– multiplisert med andelen økopunkter tildelt en medlemsstat som faktisk ble brukt av medlemsstaten det
foregående år,

– multiplisert med de seneste gjennomsnittstall for NOx-utslipp fra transittkjøretøyer fra den berørte
medlemsstaten, som prosentandel av måltallet for det aktuelle året.»



VEDLEGG II

«VEDLEGG H

Østerrikske grensestasjoner som er utstyrt med stemplingsmaskiner for økopunktkort

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpa�

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkel

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpa�

Walserberg

Wegscheid»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om
håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet,
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på
skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann
under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatskontroll)(1),
sist endret ved direktiv 98/42/EF(2), særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det må tas hensyn til de endringer av Den internasjonale
sjøfartsorganisasjons (IMOs) konvensjoner, protokoller,
kodekser og resolusjoner som er trådt i kraft, samt til den
utvikling som har skjedd innenfor rammen av Paris-
memorandumet om havnestatskontroll (MOU).

2) Offentliggjøring av opplysninger om skip som holdes
tilbake i havner i Fellesskapet i samsvar med direktiv
95/21/EF, kan påvirke eierne slik at de treffer de
nødvendige korrigerende tiltak uten å være tvunget til det,
og øke bevisstheten om sikkerhet innen skipsfarten.

3) Listen over opplysninger som skal offentliggjøres, bør
derfor utvides særlig for å omfatte mer detaljerte
opplysninger om de berørte skipene, om tilbakeholdingen
og om de tiltak som er truffet, samt opplysninger om skip
som er nektet adgang til havner i Fellesskapet. Det bør
klarlegges tydeligere i hvilken grad de manglene som er
årsak til at et skip holdes tilbake, hører under klassifika-
sjonsselskapenes besiktelsesansvar. Effektiviteten ved et
slikt tiltak bør styrkes gjennom en hyppigere, månedlig
offentliggjøring av opplysninger.

4) Det er nødvendig med økt innsyn i data fra inspeksjoner av
skip, blant annet for å fremme kvalitet innen skipsfart både
på fellesskapsplan og på globalt plan. Metodene for å få til
en bredere og tidligere spredning av disse opplysningene
bør defineres i samarbeid mellom medlemsstatene og
Kommisjonen.

5) Medlemsstatene bør treffe alle tiltak som er nødvendige for
å fjerne de rettslige hindringene for offentliggjøring av listen
over inspiserte eller tilbakeholdte skip, eller skip som er
nektet adgang til en havn i Fellesskapet, særlig ved om
nødvendig å endre sin nasjonale lovgivning om datasikring.

6) Den generelle prioriteringsfaktoren omhandlet i del II av
vedlegg I til direktiv 95/21/EF må forbedres i lys av den
erfaring som er vunnet i forbindelse med gjennomføringen
fram til nå. Det kan foretas hyppige justeringer av priori-
teringsfaktorens verdi innenfor rammen av Paris-memoran-
dumet, og denne verdien kan så bli lagt inn i Sirenac-systemet.
For å finne et skips prioriteringsfaktor vil det da være
tilstrekkelig å se etter i Sirenac-databasen. Det virker derfor
unødvendig å innarbeide denne verdien i direktiv 95/21/EF.

7) Listen over sertifikater og dokumenter oppført i vedlegg II
til direktiv 95/21/EF bør endres for å ta hensyn til de
endringer i internasjonalt regelverk som er trådt i kraft.

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 12 i rådsdirektiv
93/75/EØF(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/74/EF(4) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/21/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 erstattes ordene «som er i kraft 1. juli 1998» med
«som er i kraft 1. juli 1999»,

a) i nr. 2 erstattes ordene «slik det foreligger 14. januar
1998» med «slik det foreligger 1. juli 1999».

2) Artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 15

Offentliggjøring av opplysninger

1. Vedkommende myndighet i hver enkelt medlemsstat
skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at
opplysningene oppført i vedlegg VIII del I om skip som er

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/97/EF

av 13. desember 1999

om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for
sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper

havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon
(havnestatskontroll) (*)

2001/EØS/31/32

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 23.12.1999, s. 67, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2000 av 2. august 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 44 av 5.10.2000, s. 5.

(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1.
(2) EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40.

(3) EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19.
(4) EFT L 276 av 13.10.1998, s. 7.
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blitt tilbakeholdt eller er nektet adgang til en havn i denne
medlemsstaten i løpet av foregående måned, blir
offentliggjort minst én gang i måneden.

2. Opplysninger som er tilgjengelige i Sirenac-systemet
om skip inspisert i medlemsstatenes havner og oppført i
vedlegg VIII del I og II, skal ved formålstjenlige tekniske
ordninger offentliggjøres snarest mulig etter at
inspeksjonen er avsluttet eller tilbakeholdingen opphevet.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide
med sikte på å fastsette de formålstjenlige tekniske
ordningene nevnt i nr. 2.

4. Om nødvendig endres Sirenac-informasjonssystemet
med sikte på å gjennomføre ovennevnte krav.»

3. Vedlegg I endres som angitt i vedlegget til dette direktiv.

4. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal sjuende strekpunkt lyde:

«– dispensasjonssertifikat, herunder eventuelt laste-
dokument.»

b) Nytt nr. 29-34 skal lyde:

«29. Søppelhåndteringsplan og søppeldagbok

30. Beslutningsstøttesystem for skipsførere på
passasjerskip

31. SARs samarbeidsplan for passasjerskip i rute-
trafikk

32. Liste over driftsbegrensninger for passasjerskip

33. Stabilitetshefte for bulkskip

34. Laste- og losseplan for bulkskip.»

5. Vedlegg VIII tilføyes som nytt vedlegg som angitt i
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 12
måneder etter vedtakelsen av dette direktiv. De skal umiddel-
bart 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 sjuende dag etter at det er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 1999.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident



VEDLEGG

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I del I nr. 6 innsettes ordene «eller trukket tilbake» etter ordet «strøket».

b) Del II skal lyde:

II. Generell prioriteringsfaktor

Følgende skip skal prioriteres for inspeksjon:

1. Skip som anløper en havn i en medlemsstat for første gang eller etter et fravær på tolv måneder eller
mer. Ved anvendelsen av disse kriterier skal medlemsstatene også ta hensyn til de inspeksjoner som
er foretatt av medlemmer av MOU. Dersom det ikke foreligger nødvendige data for dette formål, skal
medlemsstatene basere seg på de tilgjengelige data fra Sirenac-databasen og inspisere de skip som
ikke er blitt registrert i denne databasen etter at den ble tatt i bruk 1. januar 1993.

2. Skip som ikke har vært inspisert av en medlemsstat i løpet av de foregående seks måneder.

3. Skip hvis lovfestede sertifikater vedrørende skipets konstruksjon og utstyr, utstedt i samsvar med
konvensjonene, og klassifikasjonssertifikater er utstedt av en organisasjon som ikke er anerkjent i
henhold til rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om felles regler og standarder for
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den
forbindelse (EFT L 139 av 12.12.1994, s. 20).

4. Skip som seiler under flagget til en stat som forekommer i den rullerende oversikten over gjennom-
snittlige tilbakeholdinger og forsinkelser i siste treårsperiode, offentliggjort i MOUs årsrapport.

5. Skip som har fått tillatelse til å forlate en medlemsstats havn på bestemte vilkår, som:

a) at mangler utbedres før avgang,

b) at mangler utbedres i neste havn,

c) at mangler utbedres innen 14 dager,

d) at mangler utbedres på andre, spesifiserte vilkår.

Dersom det er truffet egnede tiltak for skipet og alle mangler er utbedret, skal dette tas hensyn til.

6. Skip der det er avdekket mangler under en tidligere inspeksjon, alt etter antall mangler.

7. Skip som er tilbakeholdt i en tidligere havn.

8. Skip som seiler under flagget til en stat som ikke har ratifisert alle relevante internasjonale
konvensjoner nevnt i artikkel 2 i dette direktiv.

9. Skip som seiler under flagget til en stat med et mangelnivå som ligger over gjennomsnittet.

10. Skip i en klasse med et mangelnivå som ligger over gjennomsnittet.

11. Skip i en kategori som det er fastsatt utvidet inspeksjon for (i henhold til artikkel 7 i dette direktiv).

12. Andre skip over 13 år gamle.

For ovennevnte skip skal vedkommende myndighet avgjøre inspeksjonsrekkefølgen ved hjelp av den
generelle prioriteringsfaktoren som framkommer på Sirenac-informasjonssystemet, i samsvar med
vedlegg I avsnitt 1 i Paris-memorandumet. Skip med høy faktor skal prioriteres høyt. Den generelle
prioriteringsfaktoren er lik summen av de gjeldende faktorverdiene, som angitt innenfor rammen av
Paris-memorandumet. Nr. 5, 6 og 7 gjelder bare inspeksjoner utført i løpet av de siste tolv månedene.
Den generelle prioriteringsfaktoren må ikke være mindre enn summen av de tilsvarende verdiene i 
nr. 3, 4, 8, 9, 10, 11 og 12.

Dersom Kommisjonen i løpet av tre måneder etter at det er fastsatt nye prioriteringsfaktorer innenfor
rammen av MOU, anser at disse verdiene ikke er hensiktsmessige, kan den, i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 i direktiv 95/21/EF, beslutte at disse verdiene ikke skal gjelde i
forbindelse med dette direktiv.»
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2. Nytt vedlegg VIII skal lyde:

«VEDLEGG VIII

Offentliggjøring av opplysninger vedrørende tilbakeholdinger og inspeksjoner i medlemsstatenes havner

(som omhandlet i artikkel 15)

I. Opplysningene offentliggjort i samsvar med artikkel 15 nr. 1 skal omfatte følgende:

– skipets navn,
– IMO-nummer,
– skipstype,
– tonnasje (brt),
– byggeår,
– navn og adresse til rederiet eller den som driver skipet,
– flaggstat,
– klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene, avhengig av hva som passer best, som har utstedt

sertifikater til skipet,
– klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene, og/eller andre parter som har utstedt sertifikater til

skipet i samsvar med konvensjonene på vegne av flaggstaten, med opplysninger om de utstedte
sertifikater,

– antall tilbakeholdinger i løpet av de foregående 24 måneder,
– tilbakeholdingsstat og -havn,
– dato for oppheving av tilbakeholdingen,
– tilbakeholdingens varighet, i dager,
– antall fastslåtte mangler og grunnene for tilbakeholdingen, uttrykt i klare og utvetydige ordelag,
– dersom skipet er blitt nektet adgang til en havn i Fellesskapet, grunnene til denne nektelsen, uttrykt i

klare og utvetydige ordelag,
– opplysning om hvorvidt klassifikasjonsselskapet eller annet privat organ som utførte den relevante

inspeksjonen, hadde ansvar i forbindelse med de mangler som helt eller delvis er grunn til
tilbakeholdingen,

– beskrivelse av de tiltak som er blitt truffet for skip som har fått lov til å fortsette til nærmeste egnede
reparasjonsverft eller er blitt nektet adgang til en havn i Fellesskapet.

II. Opplysningene om inspiserte skip offentliggjort i samsvar med artikkel 15 nr. 2 skal omfatte følgende:

– skipets navn,
– IMO-nummer,
– skipstype,
– tonnasje (brt),
– byggeår,
– navn og adresse til rederiet eller den som driver skipet,
– flaggstat,
– klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene, avhengig av hva som passer best, som har utstedt

sertifikater til skipet,
– klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene og/eller andre parter som har utstedt sertifikater til

skipet i samsvar med konvensjonene på vegne av flaggstaten, med opplysninger om de utstedte
sertifikater,

– inspeksjonsstat, -havn og -dato,
– antall mangler per mangelkategori.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 149,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 9. mars 2000,
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 opplæring på et kvalitativt høyt
nivå. Dette understrekes i Amsterdam-traktaten, som ble
undertegnet 2. oktober 1997, der det fastslås at
Fellesskapet også skal fremme utviklingen av et høyest
mulig kunnskapsnivå for sine folk gjennom bred tilgang
til utdanning og kontinuerlig ajourføring av kunnskap.

2) Ved beslutning nr. 818/95/EF av 14. mars 1995 om
vedtakelse av tredje fase av «Ungdom for Europa»-
programmet(5) fastla Europaparlamentet og Rådet et
handlingsprogram for samarbeid på ungdomsområdet.
Samarbeid og fellesskapstiltak på dette området bør
videreføres og styrkes på grunnlag av erfaringer fra dette
programmet. 

3) På Det europeiske råds ekstraordinære møte om
sysselsetting i Luxembourg 20. og 21. november 1997

ble det vedtatt en samordnet sysselsettingsstrategi der
livslang utdanning og opplæring spiller en grunn-
leggende rolle i gjennomføringen av retningslinjene
fastsatt i rådsresolusjon av 15. desember 1997(6) om
medlemsstatenes sysselsettingspolitikk med henblikk på
å styrke mulighetene til sysselsetting, tilpasningsevnen
og entreprenørskapet samt fremme like muligheter.

4) Kommisjonen har i meldingen «For et kunnskapenes
Europa» fastsatt retningslinjene for oppbyggingen av et
europeisk utdanningsområde som er åpent og dynamisk,
og som gjør det mulig å nå målet om livslang utdanning
og opplæring.

5) 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 menneskene og
konkurranseevnen i Den europeiske union.

6) Det er nødvendig å fremme aktivt borgerskap, styrke
forbindelsene mellom de tiltak som iverksettes under
dette program og trappe opp kampen for overholdelse av
menneskerettighetene samt mot alle former for utstøting,
herunder rasisme og fremmedhat. Det bør legges særlig
vekt på å avskaffe forskjellsbehandling og utvikle like
muligheter for kvinner og menn.

7) Programmets tiltak bør nå ut til ungdom generelt og ikke
bare til de innvidde og/eller dem som tilhører ungdoms-
organisasjoner. Kommisjonen og medlemsstatene bør
derfor sørge for at opplysninger om disse tiltakene blir
spredd i et passende omfang.

8) Ved denne beslutning opprettes det en fellesskapsramme
som skal bidra til utviklingen av tverrnasjonale tiltak
innen volontørtjeneste. Medlemsstatene bør bestrebe seg
på å vedta hensiktsmessige og samordnede tiltak for å
fjerne rettslige og administrative hindringer for
ytterligere å forbedre ungdoms adgang til programmet og
øke forståelsen for volontørtjenestens egenart.

9) Utveksling av ungdom bidrar særlig til gjensidig tillit,
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styrking av demokratiet, toleranse, vilje til samarbeid og
solidaritet mellom ungdom, og er derfor av avgjørende
betydning for samhørigheten i og den videre utviklingen
av Unionen.

10) Ungdoms deltaking i volontørtjeneste utgjør en form for
utdanning utenfor det formelle utdanningssystem, hvis
kvalitet i stor grad er avhengig av hensiktsmessig
forberedelse, også på det språklige og kulturelle område.
Volontørtjenesten bidrar til de unges framtidige utvikling
og utvider deres horisont, fremmer utviklingen av deres
sosiale ferdigheter, et aktivt borgerskap og en balansert
integrering i samfunnet på det økonomiske, sosiale og
kulturelle område, herunder forberedelse til et yrkesaktivt
liv, samt fremmer bevisstheten om å være borger i
Europa.

11) I sin resolusjon av 14. mai 1998 om informasjons- og
kommunikasjonspolitikken i Den europeiske union(1)
fastslo Europaparlamentet med hensyn til støtte- og
handlingsprogrammer, at utvelgelsen av prosjekter bør
være åpnere og at valget bør begrunnes bedre overfor
dem som framlegger prosjektet.

12) Kommisjonen og medlemsstatene bør bestrebe seg på å
sikre at virksomhet innen europeisk volontørtjeneste og
tilsvarende nasjonale tiltak utfyller hverandre.

13) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 253/2000/EF
om utdanning og rådsbeslutning nr. 1999/382/EF av 
26. april 1999 om opplæring er det opprettet fellesskaps-
handlingsprogrammer på områdene utdanning og
opplæring som sammen med ungdomsprogrammet bidrar
til å fremme et kunnskapenes Europa.

14) Samarbeidspolitikken på ungdomsområdet bidrar til å
fremme utdanning utenfor det formelle utdannings-
system, og dermed livslang læring, og er en politikk som
bør videreutvikles.

15) Integrering av ungdom på arbeidsmarkedet utgjør en
vesentlig del av deres integrering i samfunnet, og det
innebærer at det er nødvendig å anerkjenne og dra nytte
av de ferdigheter og kvalifikasjoner de har tilegnet seg i
forbindelse med utdanningserfaringer de har gjort utenfor
det formelle utdanningssystem. 

16) For å øke tilleggsverdien av fellesskapstiltakene må
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene på alle
nivåer sikre sammenheng og komplementaritet mellom
de tiltak som gjennomføres innen rammen av denne
beslutning og annen relevant fellesskapspolitikk, andre
relevante fellesskapsinstrumenter og -tiltak.

17) Det er viktig at komiteen for ungdomsprogrammet
rådfører seg med de komiteer som har ansvaret for

gjennomføringen av Fellesskapets programmer for
yrkesrettet opplæring og utdanning (Leonardo da Vinci
og Sokrates) på grunnlag av fastsatte regler. Det er viktig
at komiteen for ungdomsprogrammet holdes regelmessig
underrettet om fellesskapsinitiativer på området
utdanning, yrkesrettet opplæring og ungdom.

18) Det europeiske råd understreket på sine møter i Essen 
(9. og 10. desember 1994) og Cannes (26. og 27. juni
1995) behovet for å iverksette nye tiltak for å fremme den
sosiale og yrkesmessige integrering av ungdom i Europa.
I konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Firenze
(21. og 22. juni 1996) ble det understreket hvor viktig det
er å lette integreringen av ungdom på arbeidsmarkedet.
Det europeiske råd uttrykte på sitt møte i Amsterdam
(15.-17. juni 1997) sin støtte til ideell virksomhet.
Europaparlamentet og Rådet vedtok 20. juli 1998
beslutning nr. 1686/98/EF om fastsettelse av Felles-
skapets handlingsprogram «Europeisk volontørtjeneste
for ungdom»(2).

19) Europeisk volontørtjeneste erstatter ikke militærtjeneste,
alternativ tjeneste for bl.a. militærnektere eller den
obligatoriske siviltjeneste som finnes i flere medlems-
stater, og bør ikke begrense eller erstatte mulig eller
eksisterende lønnet arbeid.

20) Innvilgelse av oppholdstillatelse og eventuelle visa faller
inn under ansvarsområdet til medlemsstatenes myndig-
heter, og begrepet lovlig bosted defineres etter nasjonal
lovgivning.

21) Europaparlamentet vedtok 2. juli 1998 en resolusjon om
å fremme frivillige organisasjoners og stiftelsers rolle i
Europa(3). Den frivillige sektoren bør også spille en
viktig rolle med hensyn til å gi all ungdom, særlig dem
som har størst vanskeligheter, mulighet til å delta i disse
programmene.

22) Kommisjonen og medlemsstatene må sørge for å fremme
samarbeid med ikke-statlige organisasjoner som driver
virksomhet på ungdomsområdet og det sosiale området
samt på områdene miljø, kultur og idrett og innen
bekjempelse av ulike former for utstøting.

23) I avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område (EØS-avtalen) er det fastsatt et utvidet samarbeid
på området utdanning, opplæring og ungdomsspørsmål
mellom på den ene side Det europeiske fellesskap og dets
medlemsstater og på den annen side de stater i Det
europeiske frihandelsområde (EFTA) som deltar i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde. EØS-avtalen
fastsetter framgangsmåter for hvordan de EFTA-stater
som deltar i EØS, kan delta i fellesskapsprogrammer på
området utdanning, opplæring og ungdomsspørsmål.
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24) Programmet bør åpnes for deltaking for de assosierte
stater i Sentral- og Øst-Europa (ASSØE) i samsvar med
de vilkår som er fastsatt i europaavtalene, i deres
tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds
beslutninger, for Kypros på de samme vilkår som gjelder
for EFTA/EØS-statene, på grunnlag av tilleggs-
bevilgninger etter framgangsmåter som skal avtales med
denne stat, samt for Malta og Tyrkia, på grunnlag av
tilleggsbevilgninger i samsvar med traktatens
bestemmelser.

25) Kommisjonen og medlemsstatene bør i samarbeid sikre
overvåking og fortløpende vurdering av programmet med
henblikk på justeringer, særlig av prioriteringene for
gjennomføring av tiltakene.

26) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak med henblikk på
utvikling og styrking av en samarbeidspolitikk på
ungdomsområdet, herunder europeisk volontørtjeneste
og utveksling av ungdom innenfor Fellesskapet og med
tredjestater, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av
medlemsstatene fordi ungdomsområdet er så sammensatt
og forskjelligartet, kan de i samsvar med nærhets-
prinsippet og forholdsmessighetsprinsippet, som
omhandlet i traktatens artikkel 5, på grunn av fellesskaps-
tiltakenes tverrnasjonale karakter, nås bedre av
Fellesskapet. Denne beslutning går ikke lenger enn det
som er nødvendig for dette formål.

27) I denne beslutning fastsettes det for hele programmets
varighet en finansiell ramme som utgjør det primære
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den
årlige budsjettbehandling i henhold til nr. 33 i den tverr-
institusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom Europa-
parlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin
og forbedring av budsjettbehandlingen(1).

28) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
denne beslutning, bør vedtas i samsvar med råds-
beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse
av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-
myndighet som er tillagt Kommisjonen(2) –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Iverksetting av programmet

1. Ved denne beslutning fastsettes Fellesskapets handlings-
program «Ung i Europa», heretter kalt «programmet», som
omfatter samarbeidspolitikk på ungdomsområdet, herunder
europeisk volontørtjeneste og utveksling av ungdom både
innenfor Fellesskapet og med tredjestater.

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 ungdomspolitikk på grunnlag av utdanning og
opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet. Det skal
fremme 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, samtidig som deres kulturelle og
språklige mangfold skal respekteres fullt ut.

Artikkel 2

Programmets mål

1. For at ungdom skal kunne tilegne seg kunnskap, ferdig-
heter og kvalifikasjoner som kan utgjøre en del av grunnlaget
for deres framtidige utvikling, og utøve et ansvarlig borgerskap
som vil lette deres aktive integrering i samfunnet, idet det tas
hensyn til viktigheten av å fremme like muligheter, er
programmets mål

a) å fremme ungdoms aktive bidrag til oppbyggingen av
Europa gjennom deltaking i tverrnasjonal utveksling
innenfor Fellesskapet eller med tredjestater for å utvikle
forståelse for det kulturelle mangfoldet og de felles
grunnleggende verdiene i Europa, og på denne måten
fremme overholdelse av menneskerettighetene og
bekjempe rasisme, antisemittisme og fremmedhat,

b) å styrke ungdoms solidaritetsfølelse ved å øke deres
deltaking i tverrnasjonal virksomhet til samfunnets beste,
innenfor Fellesskapet eller i tredjestater, særlig i dem
Fellesskapet har inngått samarbeidsavtaler med,

c) å fremme ungdoms initiativ, entreprenørskap og kreativitet
slik at de kan bli aktivt integrert i samfunnet og samtidig
fremme anerkjennelsen av verdien av utdanningserfaringer
høstet i en europeisk sammenheng og utenfor det formelle
utdanningssystem,

d) å styrke samarbeidet på ungdomsområdet ved å fremme
utveksling av god praksis, opplæring av ungdoms-
arbeidere/-ledere og utvikling av nyskapende tiltak på
fellesskapsplan.

2. Programmet skal også bidra til å nå mål på andre
relevante områder av fellesskapspolitikken.
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Artikkel 3

Fellesskapstiltak

1. Programmets mål, som angitt i artikkel 2, skal nås ved
hjelp av følgende tiltak, hvis innhold og framgangsmåter for
gjennomføring er beskrevet i vedlegget:

– utveksling av ungdom i Europa,

– europeisk volontørtjeneste,

– ungdomsprosjekter,

– felles tiltak,

– støttetiltak.

2. Tiltakene skal gjennomføres ved hjelp av følgende typer
tiltak som eventuelt kan kombineres:

a) støtte til tverrnasjonal mobilitet for ungdom,

b) støtte til bruk av informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) på ungdomsområdet,

c) støtte til utvikling av samarbeidsnett på europeisk plan som
gir mulighet for gjensidig utveksling av erfaringer og god
praksis,

d) støtte til tverrnasjonale prosjekter med henblikk på å styrke
unionsborgerskapet og ungdoms engasjement i Unionens
utvikling,

e) fremming av språkferdigheter og forståelse for ulike
kulturer,

f) støtte til forsøksprosjekter som bygger på tverrnasjonale
partnerskap med henblikk på å utvikle nyskaping og
kvalitet på ungdomsområdet,

g) utvikling på europeisk plan av metoder for analyse og
oppfølging av ungdomspolitikken og utvikling av den (f.eks
databaser, nøkkeltall, gjensidig kjennskap til «systemer»)
samt framgangsmåter for spredning av god praksis.

Artikkel 4

Adgang til programmet

1. Programmet er beregnet på ungdom, i prinsippet mellom
15 og 25 år, samt personer som deltar i ungdomsarbeid, som
har lovlig bosted i en medlemsstat. Aldersgrensene kan justeres
noe dersom de enkelte prosjekters særlige vilkår tilsier det.

Innen rammen av tiltak 1.2, 2.2 og 5 fastsatt i vedlegget kan
programmet også rettes mot ungdom, i prinsippet mellom 15 og 25

år, samt personer som deltar i ungdomsarbeid, og som har bosted i
en tredjestat, uten at medlemsstatenes kompetanse berøres.

2. Det skal særlig sørges for at alle unge har adgang til
programmets tiltak uten forskjellsbehandling.

3. Kommisjonen og medlemsstatene skal sørge for at det
gjøres en særlig innsats for å hjelpe ungdom som av kulturelle,
sosiale, fysiske, økonomiske eller geografiske årsaker har
størst vanskeligheter med å bli inkludert i de relevante
handlingsprogrammene både på fellesskapsplan og på
nasjonalt, regionalt og lokalt plan samt for å hjelpe små lokale
grupper. For dette formål skal de ta hensyn til de problemer
som disse målgruppene møter, og dermed bidra til å bekjempe
utstøting. 

4. Medlemsstatene skal bestrebe seg på å treffe passende
tiltak slik at deltakerne i programmet kan få tilgang til
helsetjeneste i samsvar med fellesskapsrettens bestemmelser.
Hjemstaten skal bestrebe seg på å treffe passende tiltak slik at
deltakerne i den europeiske volontørtjeneste kan få beholde
sine trygderettigheter.

Artikkel 5

Gjennomføring av programmet og samarbeid med
medlemsstatene

1. Kommisjonen skal i samsvar med vedlegget sikre
gjennomføringen av fellesskapstiltakene omfattet av
programmet.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
treffe de tiltak som er beskrevet i vedlegget (tiltak 5) for å dra
mest mulig nytte av det som er oppnådd gjennom
fellesskapssamarbeid på ungdomsområdet.

3. Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe passende
tiltak for å utvikle de strukturene som opprettes på felles-
skapsplan og på nasjonalt plan for å virkeliggjøre programmets
mål, på en brukervennlig måte, for å lette adgangen til
programmet for ungdom og andre lokale partnere, sikre
vurdering og oppfølging av tiltakene fastsatt i programmet
samt anvende åpne samråds- og utvelgelsesordninger.

Kommisjonen og medlemsstatene skal sørge for å treffe tiltak
for å lette ungdoms adgang til tverrnasjonal mobilitet gjennom
tiltak som er hensiktsmessig utformet for å informere og
bevisstgjøre dem om dette spørsmålet. Kommisjonen og
medlemsstatene skal på en passende måte sørge for å informere
om og offentliggjøre tiltak som støttes av programmet.

4. Medlemsstatene skal vedta de nødvendige tiltak for å
sikre at programmet virker tilfredsstillende; de skal også i
størst mulig grad vedta tiltak som de anser nødvendige og
ønskelige for å fjerne eventuelle rettslige og administrative
hindringer for adgang til programmet.

14.6.2001 Nr. 31/191EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



5. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre
overgangen mellom de tiltak som er gjennomført innen rammen
av tidligere fellesskapsprogrammer på ungdomsområdet
(Ungdom for Europa III og Europeisk volontørtjeneste) og de
tiltak som skal gjennomføres under dette programmet. 

Artikkel 6

Felles tiltak

Som et ledd i oppbyggingen av et kunnskapenes Europa kan
programmets tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8
gjennomføres som felles tiltak sammen med beslektede
fellesskapsprogrammer og -tiltak på området ungdom,
utdanning og yrkesrettet opplæring.

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak

1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
denne beslutning, og som gjelder spørsmål omhandlet neden-
for, skal vedtas etter den forvaltningsmessige framgangsmåten
omhandlet i artikkel 8 nr. 2:

a) nærmere bestemmelser om gjennomføring av denne
beslutning, herunder den årlige arbeidsplan for gjennom-
føring av programmets tiltak,

b) den generelle likevekt mellom programmets ulike tiltak,

c) kriteriene for den veiledende fordeling av midler mellom
medlemsstatene til de tiltak som skal forvaltes på
desentralisert grunnlag,

d) nærmere bestemmelser om gjennomføring av felles tiltak,

e) nærmere bestemmelser om vurdering av programmet,

f) nærmere bestemmelser om attestering av volontørers
deltaking.

2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne
beslutning, og som gjelder alle andre spørsmål, skal vedtas etter
framgangsmåten for rådgiving omhandlet i artikkel 8 nr. 3.

Artikkel 8

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, idet det tas hensyn til
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
skal settes til to måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, idet det tas hensyn til
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 9

Finansiering

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av
programmet for tidsrommet angitt i artikkel 1 skal være 520
millioner euro.

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

Artikkel 10

Sammenheng og komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene og
uten at det berører det enkelte programs individuelle og særlige
karakter, sikre den overordnede sammenheng og komple-
mentaritet med annen relevant fellesskapspolitikk og andre
relevante fellesskapsdokumenter og -tiltak. Det skal legges
særlig vekt på fremming av likestilling og like muligheter for
kvinner og menn.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
sikre sammenheng mellom gjennomføringen av dette
programmet og annen fellesskapsvirksomhet på ungdoms-
området, særlig på det kulturelle og audiovisuelle området,
gjennomføringen av det indre marked, informasjonssamfunnet,
miljø, forbrukervern, SMBer, sosialpolitikk, sysselsetting og
folkehelse.

3. Ved gjennomføringen av tiltakene fastsatt i programmet
skal Kommisjonen og medlemsstatene sørge for at det tas
hensyn til retningslinjene for sysselsettingen vedtatt av Rådet,
innen rammen av en samordnet sysselsettingsstrategi.

4. Kommisjonen skal sikre en effektiv forbindelse mellom
programmet og de programmer og tiltak på ungdomsområdet
som gjennomføres innen rammen av Fellesskapets forbindelser
med tredjestater.
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Artikkel 11

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 europaavtalene, deres
tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds
beslutninger,

– Kypros, 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 12

Internasjonalt samarbeid

Innen rammen av dette programmet og etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 skal Kommisjonen styrke sitt samarbeid
med tredjestater og vedkommende internasjonale organisa-
sjoner, herunder særlig Europarådet.

Artikkel 13

Overvåking og vurdering

1. Kommisjonen skal jevnlig overvåke programmet i
samarbeid med medlemsstatene.

Denne overvåkingen skal omfatte rapportene nevnt i nr. 3 samt
særskilte tiltak.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
jevnlig vurdere gjennomføringen av programmet. Målet med
vurderingen er å øke de gjennomførte tiltakenes effektivitet i
forhold til målene i artikkel 2 samt sikre lik adgang til
programmet slik det er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 3. 

Vurderingen skal også omfatte komplementariteten mellom
tiltak som gjennomføres innen rammen av programmet og
tiltak innen annen relevant fellesskapspolitikk og andre
relevante fellesskapsdokumenter og -tiltak.

Det skal jevnlig foretas eksterne vurderinger av resultatene av
fellesskapstiltakene etter kriterier som fastsettes etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 8 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal innen henholdsvis 31. desember
2004 og 30. juni 2007, framlegge rapporter for Kommisjonen
om gjennomføringen og virkningen av programmet.

4. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet,
Den økonomiske og sosiale komité samt Regionkomiteen

– når nye medlemsstater tiltrer, en rapport om disse
tiltredelsenes finansielle følger for programmet, eventuelt
fulgt av finansieringsforslag som behandler de finansielle
følgene av tiltredelsen for programmet, i samsvar med
bestemmelsene i den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai
1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
om budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehandlingen
samt med konklusjonene fra Det europeiske råds møte i
Berlin i mars 1999. Europaparlamentet og Rådet vil treffe
beslutning om slike forslag så snart som mulig,

– en midlertidig rapport med vurdering av de kvalitative og
kvantitative sidene ved gjennomføringen av programmet
innen 30. juni 2005,

– 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, 13. april 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE A. VARA

President Formann



VEDLEGG

Finansieringen som er vedtatt innen rammen av programmet, skal overholde prinsippene om samfinansiering og
komplementaritet. I samsvar med beslutningens artikkel 4 nr. 3 skal det gjøres en innsats for å lette adgangen til
programmet for ungdom som har vanskeligheter av kulturell, sosial, fysisk, økonomisk eller geografisk art, samt
for små lokale grupper. Komiteen som er nevnt i beslutningens artikkel 8, skal fastsette den nærmere utformingen
av denne innsatsen. Fellesskapsfinansieringen skal fordeles slik at den tar hensyn til behovet for å sikre at det er
balanse mellom de mobilitetstiltak som gjennomføres, og at det er lik mulighet for ungdom i alle medlemsstater
til å delta, det vil si at det må tas hensyn til artikkel 4 nr. 3.

Initiativer for å fremme toleranse og godtakelse av ulikheter samt tiltak for å bekjempe alle former for utstøting,
skal særlig oppmuntres og stimuleres. Fellesskapet vil være åpent for virksomhet som gir kultur og idrett en
framtredende plass i forbindelse med utdanning for ungdom utenfor det formelle utdanningssystem.

Programmets mål skal nås ved at det gjennomføres fem typer tiltak på grunnlag av tiltakene omhandlet i artikkel 3 i
beslutningen:

– utveksling av ungdom i Europa,

– europeisk volontørtjeneste,

– ungdomsprosjekter,

– felles tiltak,

– støttetiltak.

TILTAK 1 – UTVEKSLING AV UNGDOM I EUROPA

Tiltak 1.1: Utveksling av ungdom innenfor Fellesskapet

Fellesskapet støtter mobilitetsvirksomhet for ungdom, forutsatt at virksomheten varer minst en uke, at den
gjennomføres på grunnlag av felles prosjekter innenfor Fellesskapet og at den omfatter grupper av ungdom som i
prinsippet er mellom 15 og 25 år, med lovlig bosted i en medlemsstat. Aldersgrensene kan justeres noe dersom
visse prosjekters særlige vilkår tilsier det.

Denne virksomheten, som bygger på tverrnasjonalt partnerskap mellom grupper av ungdom, innebærer at de aktivt
deltar og tar sikte på å gi dem mulighet til å oppdage og bli bevisst ulike sosiale og kulturelle forhold samt
oppmuntre dem til å delta i eller iverksette annen virksomhet på europeisk plan. Det skal legges særlig vekt på
ungdom som deltar for første gang i europeisk virksomhet, samt mindre eller lokale grupper uten erfaring på
europeisk plan.

For å oppnå en bedre balanse mellom bilateral og multilateral virksomhet skal fellesskapsstøtten gradvis rettes mot
multilateral mobilitetsvirksomhet for grupper. Bilateral mobilitet for grupper skal motta støtte dersom det er
berettiget ut fra målgruppene eller en særskilt pedagogisk metode.

Innenfor dette tiltak kan det ytes støtte til virksomhet som tar sikte på å styrke ungdoms aktive deltaking i
mobilitetsprosjekter for grupper, særlig i form av virksomhet som skal gi ungdom språklig og tverrkulturell forberedelse.

Tiltak 1.2: Utveksling av ungdom med tredjestater

Fellesskapet støtter mobilitetsvirksomhet for ungdom, forutsatt at virksomheten varer minst en uke, at den
gjennomføres på grunnlag av felles prosjekter og at den omfatter grupper av ungdom som i prinsippet er mellom
15 og 25 år, med lovlig bosted i en medlemsstat. Denne mobilitetsvirksomheten skal omfatte minst to
medlemsstater.

Denne virksomheten, som bygger på tverrnasjonalt partnerskap mellom grupper av ungdom, innebærer at de deltar
aktivt og tar sikte på å gi dem mulighet til å oppdage og bli bevisst ulike sosiale og kulturelle forhold samt
oppmuntre dem til å delta i eller iverksette annen virksomhet på europeisk plan. Disse prosjektene gjør det
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dessuten mulig for partnere i tredjestater å få erfaringer fra denne typen virksomhet innen utdanning utenfor det
formelle utdanningssystem samt bidra til utviklingen av ungdomsarbeid og ungdomssammenslutninger i disse
statene.

Innenfor dette tiltak kan det ytes støtte til virksomhet som tar sikte på å styrke ungdoms aktive deltaking i
mobilitetsprosjekter for grupper, særlig i form av virksomhet for å forberede ungdom språklig og tverrkulturelt før
de reiser.

TILTAK 2 – EUROPEISK VOLONTØRTJENESTE

I dette program menes med «volontør» en person som i prinsippet er mellom 18 og 25 år, og som har lovlig bosted
i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap.

Volontørene forplikter seg som aktive borgere til å utøve konkret solidarisk virksomhet for å tilegne seg sosiale
og personlige ferdigheter og kvalifikasjoner og dermed legge grunnlaget for sin framtidige utvikling og samtidig
gi et bidrag til samfunnet. For dette formål deltar volontøren i en annen medlemsstat enn i den der vedkommende
har sitt bosted, eller i en tredjestat, i en ideell, ulønnet virksomhet av betydning for samfunnet og av begrenset
varighet (høyst tolv måneder) innenfor rammen av et prosjekt som er anerkjent av den berørte medlemsstat og
Fellesskapet i samsvar med programmets mål fastsatt i artikkel 2. Virksomheten må framfor alt ikke erstatte
sysselsetting. Det gis full kost og losji samt veiledning. Volontørtjenesteprosjektet skal påse at volontørene er
dekket av en sykeforsikring og andre egnede forsikringsordninger. Volontøren mottar en ytelse/lommepenger.

Den europeiske volontørtjenesten er basert på partnerskap og ansvarsdeling mellom volontørene, sender-
organisasjonene og vertsorganisasjonene.

I samsvar med bestemmelsene om programkomiteen omhandlet i artikkel 8, skal et dokument utarbeidet av
Kommisjonen attestere at volontørene har deltatt i den europeiske volontørtjenesten og hvilke erfaringer og
kvalifikasjoner de har oppnådd i det aktuelle tidsrommet.

Tiltak 2.1: Europeisk volontørtjeneste innenfor Fellesskapet

Fellesskapet vil støtte tverrnasjonale prosjekter (av begrenset varighet, i prinsippet fra tre uker til ett år) som vil
gi ungdom mulighet til å delta aktivt og personlig i virksomhet som bidrar til å møte samfunnsmessige behov på
en rekke ulike områder (sosialt, sosiokulturelt, miljømessig, kulturelt osv.), og som samtidig vil gi erfaring fra
utdanning utenfor det formelle utdanningssystem med henblikk på å tilegne seg sosiale og kulturelle ferdigheter.
Prosjektene har som mål å bringe ungdom i kontakt med andre kulturer og språk og gi dem innblikk i nye tanker
og prosjekter i et flerkulturelt sivilt samfunn.

Fellesskapet kan støtte prosjekter, særlig av språklig og tverrkulturell art, som tar sikte på å forberede volontørene
før avreise og lette deres sosiale integrering under gjennomføringen og etter avslutningen av virksomheten i
forbindelse med den europeiske volontørtjenesten. Det skal legges særlig vekt på pedagogisk støtte og veiledning.

Tiltak 2.2: Europeisk volontørtjeneste i samarbeid med tredjestater

Fellesskapet vil støtte tverrnasjonale prosjekter med tredjestater (av begrenset varighet, i prinsippet fra tre uker til
ett år) som vil gi ungdom mulighet til å delta aktivt og personlig i virksomhet som bidrar til å møte
samfunnsmessige behov på en rekke ulike områder (sosialt, sosiokulturelt, miljømessig, kulturelt osv.), og som
samtidig vil gi erfaring fra utdanning utenfor det formelle utdanningssystem med henblikk på å tilegne seg sosiale
og kulturelle ferdigheter. Prosjektene har som mål å bringe ungdom i kontakt med andre kulturer og språk og gi
dem innblikk i nye tanker og prosjekter innenfor rammen av et flerkulturelt sivilt samfunn.

Det kan gis støtte til tiltak som legger eller befester det grunnlaget som er nødvendig for å utvikle tverrnasjonale
prosjekter i tredjestater som ledd i den europeiske volontørtjenesten.

Fellesskapet kan støtte prosjekter, særlig av språklig og tverrkulturell art, som tar sikte på å forberede volontørene
før avreise og lette deres sosiale integrering under gjennomføringen og etter avslutningen av virksomheten i
forbindelse med den europeiske volontørtjenesten. Det skal legges særlig vekt på pedagogisk støtte og veiledning.
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TILTAK 3 – UNGDOMSPROSJEKTER

For å fremme ungdoms initiativ og kreativitet vil Kommisjonen støtte prosjekter der ungdom aktivt og direkte
deltar i nyskapende og kreative prosjekter og i prosjekter rettet mot ungdoms sosiale engasjement på lokalt,
regionalt, nasjonalt og europeisk plan. Disse prosjektene gir ungdom mulighet til å utvikle sitt initiativ og sette i
gang virksomhet som de selv har utformet og med seg selv i hovedrollen.

Fellesskapet vil støtte initiativer som tar sikte på hjelpe volontører til å dra best mulig nytte av de erfaringer de
har høstet under volontørtjenesten og bidra til at de integreres aktivt i samfunnet. De initiativer ungdom tar ved
avslutningen av sin europeiske volontørtjeneste vil gjøre det mulig for dem å sette i gang og drive sosial, kulturell,
sosiokulturell og økonomisk virksomhet og/eller bidra til deres personlige utvikling. Ungdom som har størst
behov vil bli prioritert.

Støtten tar sikte på å fremme en utvidelse av disse prosjektene til å omfatte lignende initiativer i andre
medlemsstater for å styrke deres tverrnasjonale karakter og utvide utvekslingen av erfaringer og samarbeidet
mellom ungdom. Denne støtten kan omfatte organisering av møter mellom unge initiativtakere på europeisk plan.
Det kan ytes finansiell støtte til effektiv inngåelse av stabile, tverrnasjonale partnerskap mellom slike prosjekter.

TILTAK 4 – FELLES TILTAK

Ettersom samarbeid mellom sektorer forutsetter en fleksibel og kreativ tilnærmingsmåte, kan det ytes
fellesskapsstøtte til tiltakene omhandlet i beslutningens artikkel 6 og til virksomhet som skal gjennomføres
sammen med andre fellesskapsinitiativer i forbindelse med kunnskapenes Europa, særlig fellesskapsprogrammer
på området utdanning og yrkesrettet opplæring.

Kommisjonen vil i samarbeid med medlemsstatene ta sikte på å utvikle et felles system for informasjon,
observasjon og spredning av god praksis på området kunnskap og livslang læring sammen med felles tiltak med
hensyn til multimedia til undervisnings- og opplæringsbruk. Disse prosjektene vil omfatte en rekke tiltak på ulike
områder, herunder ungdomsområdet. De kan motta ytterligere støtte fra et antall ulike fellesskapsprogrammer og
gjennomføres ved innbydelse til felles prosjekter.

Det kan vedtas egnede tiltak for å fremme kontakt og samspill på regionalt og lokalt plan mellom deltakere i
programmet og i programmer for yrkesrettet opplæring og utdanning. I denne sammenheng kan det ytes støtte til
virksomhet som øker bevisstheten om de muligheter Fellesskapet tilbyr ungdom.

TILTAK 5 – STØTTETILTAK

Tiltak 5.1: Opplæring og samarbeid for personer som deltar i ungdomspolitikken

Det skal ytes støtte til:

1. Virksomhet som tar sikte på å gi videreopplæring til personer som deltar i ungdomsarbeid – særlig
pedagogiske medarbeidere i den europeiske volontørtjenesten, ungdomsarbeidere/-ledere, ansvarlige for
europeiske prosjekter og rådgivere for ungdomsprosjekter – som deltar i prosjekter av den typen som er
fastsatt i tiltak 1, 2 og 3 i programmet, og som gjelder ungdom direkte, for å sikre at disse prosjektene er av
tilstrekkelig høy kvalitet. Det skal legges særlig vekt på virksomhet som tar sikte på å fremme deltaking av
ungdom som har størst vanskeligheter med å delta i fellesskapstiltak.

2. Virksomhet med sikte på å utvikle europeiske moduler som oppfyller kravene til tverrnasjonalt samarbeid.

3. Virksomhet som studiebesøk, forundersøkelser, seminarer og praksisopphold, som særlig legger vekt på
utveksling av erfaringer og god praksis i sammenheng med felles tiltak eller spørsmål av felles interesse, eller
som skal lette og fremme inngåelsen av varige tverrnasjonale partnerskap og/eller multilaterale nett mellom
personer som er aktive innen ungdomsarbeid.

4. Forsøksvirksomhet som utgjør en kilde til fornyelse og berikelse av ungdomspolitikken ved anvendelse av nye
framgangsmåter og nye samarbeidsformer samt gjennom samarbeid mellom deltakere med ulik bakgrunn.

5. Det kan også ytes fellesskapsstøtte til konferanser og seminarer som tar sikte på å fremme samarbeid og
utveksling av god praksis på ungdomsområdet, samt til tiltak for fremming og spredning av resultatene av
prosjekter og virksomhet som får støtte innenfor rammen av fellesskapstiltak på ungdomsområdet.
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Virksomhet i forbindelse med disse tiltakene kan foregå bare innenfor Fellesskapet eller omfatte tredjestater. Det
skal legges særlig vekt på personer som arbeider med ungdom på regionalt eller lokalt plan, og som ikke har eller
har bare liten erfaring med eller mulighet til å knytte kontakter på europeisk plan, samt på virksomhet der ungdom
spiller hovedrollen.

Tiltak 5.2: Informasjon til ungdom og ungdomsundersøkelser

1. I samsvar med programmets mål og særlig for å bedre adgangen for all ungdom og øke deres initiativ og aktive
deltaking i samfunnet, vil Kommisjonen oppmuntre personer som er aktive på ungdomsområdet til å bidra til
å informere ungdom på europeisk plan, samt til å fremme samarbeid mellom de informasjons- og
kommunikasjonssystemer for ungdom som er opprettet i medlemsstatene og på fellesskapsplan. I denne
sammenheng skal det legges særlig vekt på at det stadig bredere samarbeidet skal omfatte områdene utdanning
og opplæring samt dialogen mellom og med ungdom.

2. På dette grunnlag skal det ytes støtte til initiativer som tar sikte på 

– tilegnelse av de erfaringer og ferdigheter som er nødvendige for å gjennomføre informasjonsprosjekter for
ungdom basert på tverrnasjonalt samarbeid og prosjekter som skal gi ungdom informasjon og særlig
rådgivning,

– gjennomføring av samarbeidsprosjekter som legger vekt på informasjonsspredning for å øke ungdoms
bevissthet om det området programmet dekker, og som gir ungdom tilgang til all den informasjon som er
nødvendig for å nå programmets mål,

– innføring av mekanismer som muliggjør en dialog både mellom og med ungdom, særlig ved hjelp av
ungdomsorienterte medier og ny teknologi, innenfor rammen av tverrnasjonale samarbeidsprosjekter.

3. Med hensyn til ungdomsundersøkelsene i forbindelse med programmets mål vil Kommisjonen støtte
undersøkelser som bl.a retter oppmerksomheten mot virkningen av de tiltak som treffes for ungdom, og særlig
tiltak med sikte på å fremme samarbeid på dette området. Slike undersøkelser skal analysere virkningen av
annen politikk på ungdoms verden og forsøke å gi et klarere og mer fullstendig bilde av ungdoms behov og
av de vilkår de lever under.

Undersøkelser av vanskeligstilt eller marginalisert ungdoms livsløp skal prioriteres; de skal særlig analysere
de faktorer som har fremmet eller hindret ungdoms sosiale integrering og vise hva sektoren for undervisning
utenfor det formelle utdanningssystem og den tredje sektoren generelt har bidratt med. Sammenlignende
undersøkelser av tiltak med sikte på å fremme initiativ, herunder slike tiltaks innvirkning på den lokale
utviklingen, særlig gjennom skaping av virksomhet (skaping av arbeidsplasser, skaping av sosiale og
kulturelle foretak osv.) skal også prioriteres. Denne forskningen kan gjøres i form av studier av enkelttilfeller,
og de mest relevante av dem skal offentliggjøres.

Tiltak 5.3: Informasjon om og synliggjøring av tiltakene

Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak bl. a. for å samle inn opplysninger om tiltak på ungdomsområdet
fra en rekke kilder, dra nytte av EUs ungdomsprosjekter samt gjøre tiltakene for ungdom på fellesskapsplan mer
synlige ved å utvikle passende midler for dialog med ungdom, herunder gjennom Internett. 

Tiltak 5.4: Støttetiltak

1. Nasjonale kontorer

Det kan ytes fellesskapsstøtte for å støtte virksomheten til de strukturer som opprettes av medlemsstatene i
henhold til beslutningens artikkel 5.

2. Faglig bistand og driftsstøtte

Ved gjennomføringen av programmet kan Kommisjonen benytte organisasjoner for faglig bistand som kan
finansieres innen programmets samlede finansielle ramme. Den kan på samme vilkår benytte sakkyndige.
Videre kan Kommisjonen foreta vurderinger, arrangere seminarer, kollokvier eller andre møter for sakkyndige,
som kan ventes å lette gjennomføringen av programmet, herunder anvendelsen av beslutningens artikkel 12.
Kommisjonen kan også iverksette tiltak med henblikk på informasjon, offentliggjøring og spredning.
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