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AVGJERD nr. 174

av 20. april 1999

om tolking av artikkel 22a i forordning (EØF) nr. 1408/71(*)

(2000/141/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJONEN TIL DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA FOR TRYGD
FOR VANDREARBEIDARAR HAR —

med tilvising 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(1), der han vert pålagd å handsame alle
administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som melder seg i samband med forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og seinare forordningar,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 3095/95(2) av 22. desember 1995, som innfører artikkel 22a
og utvidar verkeområdet til artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og c) til å omfatte alle personar som er borgarar
i ein av medlemsstatane, og som er trygda etter lovgjevinga i ein medlemsstat, og familiemedlemmer
som bur saman med dei, sjølv om dei verken er arbeidstakarar eller sjølvstendig næringsdrivande, 
og ut frå desse synsmåtane:

For å gjere det lettare å få mellombels opphald og tilgang til behandling med løyve frå den kompetente
institusjonen på territoriet til Den europeiske unionen, er føresegnene i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) 
og c) utvida til å omfatte alle trygda personar, og det er naudsynt å kome fram til ei felles forståing av
uttrykket «trygda» og av den gruppa av personar som er omfatta av artikkel 22a.

Vilkåra for retten til ytingar varierer frå éin medlemsstat til ein annan, og i visse tilfelle vert ytingane
gjevne i medhald av særskild lovgjeving; difor er det naudsynt å fastsetje grenser for verkeområdet til
føresegnene i artikkel 22a.

Denne avgjerda er teken på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 80 nr. 3 i forordning (EØF)
nr. 1408/71 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

1. Ettersom artikkel 22a vert nytta på personar som er borgarar i ein av medlemsstatane, og som er
trygda i medhald av lovgjevinga i ein medlemsstat, og på familiemedlemmer som bur saman med
dei, tyder «personar som er trygda etter lovgjevinga i ein medlemsstat» alle borgarar i ein
medlemsstat som har rett til naturalytingar ved sjukdom etter lovgjevinga i ein medlemsstat i
medhald av ei frivillig, pliktig eller frivillig framhaldande trygd på andre vilkår enn det å vere
arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande, for eitt eller fleire av dei trygdetilfella som kjem
inn under dei delane av trygda som er nemnde i forordning (EØF) nr. 1408/71.

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 47 av 19.2.2000, s. 30, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 86/2000 av 
27. oktober 2000 om endring av vedlegg VI til EØS-avtala (Trygd), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa
nr. 2 av 11.1.2001, s. 1.

(1) TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2. Endra og ajourførd ved rådsforordning (EF) nr. 118/97 (TEF L 28 av 30.1.1997, s. 1). 
(2) TEF L 335 av 30.12.1995, s. 1.
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2. Vidare tyder det alle personar som er borgarar i ein av medlemsstatane, og som er omfatta av
lovgjevinga i ein medlemsstat som gjev naturalytingar ved sjukdom på andre vilkår enn trygd av den
typen som er nemnd ovanfor, bortsett frå føremonshavarar som har rett til naturalytingar ved
sjukdom berre etter sosialhjelps- eller sjukehjelpsordningar eller ordningar for offer for krig eller
følgjer av krig.

3. Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Dei europeiske fellesskapa og nyttast frå 20. dagen etter
at ho er kunngjord.

Arno BOKELOH

President 
for Den administrative kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 47 av 19.2.2000, s. 32, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 86/2000 av 27.
oktober 2000 om endring av vedlegg VI til EØS-avtala (Trygd), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr.
2 av 11.1.2001, s. 1.

(1) TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2. 
(2) TEF L 74 av 27.3.1972, s. 1.

AVGJERD nr. 175

av 23. juni 1999

om tolking av omgrepet «naturalytingar» ved sjukdom eller svangerskap 
og fødsel som er nemnt i artikkel 19 nr. 1 og 2, artikkel 22, artikkel 22a, 

artikkel 22b, artikkel 25 nr. 1, 3 og 4, artikkel 26, artikkel 28 nr. 1, 
artikkel 28a, artikkel 29, artikkel 31, artikkel 34a og artikkel 34b i 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, og om utrekning av refusjonar i 

medhald av artikkel 93, 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 og betaling 
av forskot i medhald av artikkel 102 nr. 4 i den same forordninga(*)

(2000/142/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJONEN TIL DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA FOR TRYGD
FOR VANDREARBEIDARAR HAR —

med tilvising 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(1), der han vert pålagd å handsame alle
administrative spørsmål eller tolkingsspørsmål som melder seg i samband med forordning (EØF)
nr. 1408/71 og seinare forordningar,

med tilvising til artikkel 36 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og ut frå desse synsmåtane:

Avgjerd nr. 109 av 18. november 1977 må reviderast for å ta omsyn til at Domstolen til Dei europeiske
fellesskapa i dommen sin av 5. mars 1988 i sak C-160/96 (Molenaar) har slått fast følgjande:

— naturalytingar frå pleietrygda har til føremål å utfylle ytingar frå sjuketrygda med sikte på å betre
helsetilstanden og livskvaliteten til pleietrengande personar, og bør på desse vilkåra sjåast på som
«ytingar ved sjukdom» i medhald av artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EØF)
nr. 1408/71,

— naturalytingar frå pleietrygda omfattar direkte betaling for eller refusjon av visse utgifter som den
trygda har fordi han eller ho er pleietrengande, særleg utgifter til medisinsk behandling som
følgje av dette. Slike naturalytingar, som skal dekkje pleie for den personen det gjeld (både i
heimen og i spesialiserte institusjonar), innkjøp av utstyr og utføring av arbeid, høyrer inn under
omgrepet «naturalytingar» i medhald av dei relevante artiklane i avdeling III kapittel 1 i
forordning (EØF) nr. 1408/71,

— heimehjelp i samsvar med tysk lovgjeving om sjuketrygd bør reknast som naturalyting ved
sjukdom.

For å gjennomføre artikkel 19 nr. 1 og 2, artikkel 22, artikkel 22a, artikkel 22b, artikkel 25 nr. 1, 3 og
4, artikkel 26, artikkel 28 nr. 1, artikkel 28a, artikkel 29, artikkel 31, artikkel 34a og artikkel 34b i
forordning (EØF) nr. 1408/71 bør omgrepet «naturalytingar» ved sjukdom eller svangerskap og fødsel
ha heilt lik tyding i alle medlemsstatane.

Omgrepet naturalytingar ved sjukdom eller svangerskap og fødsel må difor omfatte ytingar frå
pleietrygda, så framt dei stettar dei objektive kriteria som Domstolen nyttar, utan omsyn til korleis dei
er klassifiserte i den nasjonale lovgjevinga som dei høyrer inn under.

Denne avgjerda er teken på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 80 nr. 3 i forordning (EØF)
nr. 1408/71 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

1. Dei naturalytingane ved sjukdom eller svangerskap og fødsel som det skal takast omsyn til ved
fastsetjing av dei refusjonane som er nemnde i artikkel 93, 94 og 95 i rådsforordning (EØF)
nr. 574/72(2), er dei ytingane som vert rekna som naturalytingar etter den nasjonale lovgjevinga
som vert nytta av den institusjonen som har gjeve ytingane, så framt ytingane kan oppnåast i
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samsvar med føresegnene i artikkel 19 nr. 1 og 2, artikkel 22, artikkel 22a, artikkel 22b, artikkel 25
nr. 1, 3 og 4, artikkel 26, artikkel 28 nr. 1, artikkel 28a, artikkel 29, artikkel 31, artikkel 34a og
artikkel 34b i forordning (EØF) nr. 1408/71.

2. Følgjande ytingar skal òg reknast som naturalytingar i medhald av dei førnemnde artiklane i
forordning (EØF) nr. 1408/71:

a) naturalytingar frå pleietrygda som gjev rett til heil eller delvis direkte betaling for visse utgifter
som følgjer av at den trygda er pleietrengande, og som han eller ho kan dra direkte nytte av, t.d.
til sjukepleie og hjelp i heimen eller pleie og hjelp i spesialiserte institusjonar, til innkjøp av
pleieutstyr eller til utføring av arbeid som er knytt til tilrettelegging av bustaden; føremålet med
denne typen ytingar er hovudsakleg å utfylle naturalytingar frå sjuketrygda med sikte på å betre
helsetilstanden og livskvaliteten til pleietrengande personar,

b) naturalytingar som ikkje vert gjevne på grunnlag av pleietrygd, men som har dei same
særtrekka og føremåla som dei ytingane som er nemnde i bokstav a), så framt dei kan reknast
som naturalytingar frå trygda i medhald av forordning (EØF) nr. 1408/71 og kan oppnåast på
same måte som dei ytingane som er nemnde i bokstav a), i samsvar med føresegnene i dei
førnemnde artiklane i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Dei naturalytingane som er nemnde i bokstav a) og b), skal reknast med i dei utgiftene som er
nemnde i nr. 1.

3. Administrasjonskostnader og kostnader til administrativ og medisinsk kontroll og eventuelle
eigendelar som den trygda har betalt sjølv, skal ikkje takast med i utrekninga av dei refusjonane som
er fastsette i artikkel 93, 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72.

4. I utrekninga av dei gjennomsnittlege kostnadene som er nemnde i artikkel 94 og 95 i forordning
(EØF) nr. 574/72, skal dei tilleggsytingane ved sjukdom og svangerskap eller fødsel som er fastsette
i dei interne vedtektene eller reglane til institusjonane, takast med i dei samla årlege utgiftene til
naturalytingar ved sjukdom og svangerskap eller fødsel. 

5. Utgifter til medisinsk forsking, tilskot til institusjonar for førebyggjande helsevern som skal gå til
allmenne folkehelsetiltak som vert sette i verk uavhengig av trygdeinstitusjonane, og utgifter til
allmenne tiltak som ikkje har samanheng med ein særskild risiko, skal ikkje takast med i dei samla
årlege utgiftene til naturalytingar ved sjukdom og svangerskap eller fødsel.

6. Refusjonar til andre medlemsstatar i samsvar med forordningane eller med tosidige eller fleirsidige
avtaler, skal ikkje takast med i utrekninga av dei gjennomsnittlege kostnadene.

7. Utrekninga av refusjonar skal i størst mogleg grad byggje på dei offisielle statistikkane og
rekneskapane til institusjonane på opphaldsstaden eller bustaden og helst på offisielle data som er
offentleggjorde. Det skal gjevast opplysningar om kjeldene til dei statistikkane som er nytta.

8. Storleiken på dei forskota som skal betalast ut i medhald av artikkel 102 nr. 4 i forordning (EØF)
nr. 574/72, skal reknast ut ved å multiplisere den seinast godkjende gjennomsnittlege kostnaden med
det seinaste kjente talet på trygda personar, slik det går fram av opplysningane frå dei institusjonane
som har ansvaret for å utarbeide listene over dette.

9. Denne avgjerda tek til å gjelde første dagen i månaden etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei
europeiske fellesskapa. Avgjerd nr. 109 av 18. november 1977 vert bytt ut med denne avgjerda.

Arno BOKELOH

President 
for Den administrative kommisjonen 

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 51/4 11.10.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



11.10.2001 Nr. 51/5EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 26.2.2000, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2000 av 27. oktober 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 3

(1) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 25.
(2) EFT L 184 av 12.7.1997, s. 31.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992
om annen generelle ordning for godkjenning av
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til
direktiv 89/48/EØF(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/38/EF(2), særlig artikkel 15, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Regjeringene i Det forente kongerike og Østerrike har
sendt inn begrunnede anmodninger om endring av
vedlegg C og D til direktiv 92/51/EØF.

2) Utdanning til offentlig godkjent sosialrådgiver —
psykiske lidelser og varemerkekonsulent i Det forente
kongerike utgår fra vedlegg C til direktiv 92/51/EØF.
Yrket som offentlig godkjent sosialrådgiver — psykiske
lidelser er ikke lovregulert i Det forente kongerike.
Utdanning til varemerkekonsulent er nå i samsvar med
definisjonen i artikkel 1 bokstav a) første ledd annet
strekpunkt i direktiv 92/51/EØF.

3) Utdanning i Det forente kongerike som fører fram til
faglige kvalifikasjoner som kvalifisert fagperson på
området avfallshåndtering (certified technically
competent person in waste management) oppføres i
vedlegg C til direktiv 92/51/EØF, forutsatt at
kvalifikasjonene er godkjent i Det forente kongerike
under bestemmelsene om National Vocational
Qualifications (NVQ) på nivå 3 og 4. 

4) Ordlyden i nr. 5 i vedlegg C til direktiv 92/51/EØF om at
utdanninger oppført der fører fram til kvalifikasjoner som
er godkjent som National Vocational Qualifications
(NVQ) eller godkjent som likeverdige av National
Council for Vocational Qualifications, skal endres. Det
kreves ikke lenger godkjenning for å bli regnet som
likeverdig i Det forente kongerike. National Council for
Vocational Qualifications har blitt erstattet av en annen
myndighet. Det er ikke nødvendig å oppgi vedkommende
myndighet i direktivet.

5) I Østerrike er det innført en ny særlig grunnutdanning i
pediatrisk sykepleie og i psykiatrisk sykepleie som skal
tilføyes i vedlegg C til direktiv 92/51/EØF. Disse
utdanningene gir et kvalifikasjonsnivå som tilsvarer den

postgymnasiale utdanning nevnt under i) i artikkel 1
bokstav a) første ledd annet strekpunkt i direktiv
92/51/EØF, samt tilsvarende ansvar og oppgaver.

6) I vedlegg D til direktiv 92/51/EØF utgår henvisningen til
the National Council for Vocational Qualifications. Det
har blitt erstattet av en annen myndighet. Det er ikke
nødvendig å oppgi vedkommende myndighet i dette
direktiv.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 15 i
direktiv 92/51/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg C og D til direktiv 92/51/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 27. februar 2001 vedta 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 lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/5/EF

av 25. februar 2000 

om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle 
ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som 

supplement til direktiv 89/48/EØF(*)

2001/EØS/51/03



VEDLEGG

A. I vedlegg C til direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:

1. I nr. 1 «Paramedisinsk og sosialpedagogisk utdanning» tilføyes følgende overskrift og
strekpunkter etter overskriften «I Nederland» og strekpunktet «veterinærassistent
(dierenartsassistent)»:

«I Østerrike

— særlig grunnutdanning i pediatrisk sykepleie (spezielle Grundausbildung in der Kinder-
und Jugendlichenpflege),

— særlig grunnutdanning i psykiatrisk sykepleie (spezielle Grundausbildung in der
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege.»

2. I nr. 5 «Utdanning i Det forente kongerike godkjent under bestemmelsene om National
Vocational Qualifications eller Scottish Vocational Qualifications første ledd gjøres følgende
endringer:

a) Følgende utdanning utgår:

— «offentlig godkjent sosialrådgiver — psykiske lidelser (approved social worker —
mental health)»

— «varemerkekonsulent (trade mark agent)».

b) Som siste strekpunkt tilføyes følgende utdanning: «kvalifisert fagperson på området
avfallshåndtering (certified technically competent person in waste management)».

c) Ordene «godkjent som likeverdige av National Council for Vocational Qualifications»
utgår.

B. I vedlegg D til direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:

I første ledd utgår ordene «av National Council for Vocational Qualifications».
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(1) EFT C 115 av 19.4.1996, s. 16 og EFT C 264 av 30.8.1997, s. 5.
(2) EFT C 295 av 7.10.1996, s. 43.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. februar 1997 (EFT C 85 av 17.3.1997,

s. 114), Rådets felles holdning av 29. juni 1998 (EFT C 262 av 19.8.1998,
s. 12) og europaparlamentsbeslutning av 8. oktober 1998 (EFT C 328 av
26.10.1998, s. 156). Europaparlamentsbeslutning av 7. mai 1999 og
rådsbeslutning av 11. mai 1999.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 40, 47 nr. 1, artikkel 47 nr. 2 første
og tredje punktum, og artikkel 55,

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, 
på grunnlag av forlikskomiteens felles forslag av 
22. april 1999(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) All forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet ved
etablering og tjenesteyting er i henhold til traktaten
forbudt fra utløpet av overgangsperioden. Visse
bestemmelser i direktivene som får anvendelse på dette
området, er derfor blitt overflødige i forbindelse med
gjennomføringen av regelen om nasjonal behandling,
siden denne regelen er forankret i selve traktaten og har
direkte virkning.

2) Det vil likevel være hensiktsmessig å opprettholde visse
bestemmelser i de nevnte direktivene, som tar sikte på å
lette den faktiske utøvelsen av etableringsretten og
adgangen til å yte tjenester, særlig bestemmelser som på
en nyttig måte angir hvordan forpliktelsene som følger av
traktaten, skal oppfylles.

3) For å lette utøvelsen av etableringsadgangen og adgangen
til å yte tjenester er det for en rekke virksomhetsformer
blitt vedtatt direktiver som fastsetter overgangstiltak i
påvente av gjensidig godkjenning av diplomer. Ifølge
disse direktivene er det et tilstrekkelig vilkår for at en
borger skal kunne starte virksomhet i de medlemsstatene
der etablering av slik virksomhet er lovregulert, at
borgeren i sin seneste oppholdsstat har utøvd den aktuelle
virksomhet i en rimelig lang periode og forholdsvis nylig.

4) De viktigste bestemmelsene i de nevnte direktivene bør
erstattes med nye bestemmelser i samsvar med
konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Edinburgh
11. og 12. desember 1992 vedrørende nærhet, forenkling
av Fellesskapets regelverk og særlig Kommisjonens
revurdering av de relativt gamle direktivene på området
faglige kvalifikasjoner. De aktuelle direktivene bør derfor
oppheves.

5) Rådsdirektiv 89/48/EØF av 21. desember 1988 om en
generell ordning for godkjenning av diplomer for høyere
kompetansegivende utdanning av minst tre års varighet(4)
og rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen
generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetanse-
givende utdanning som supplement til direktiv
89/48/EØF(5) får ikke anvendelse på visse former for
yrkesvirksomhet omfattet av direktivene som får
anvendelse på dette området (første del av vedlegg A til
dette direktiv). Det bør derfor innføres en ordning for
godkjenning av kompetanse for de former for
yrkesvirksomhet som ikke omfattes av direktiv
89/48/EØF og 92/51/EØF. De former for virksomhet som
er oppført i annen del av vedlegg A til dette direktiv, hører
i de fleste tilfeller under virkeområdet for direktiv
92/51/EØF med hensyn til godkjenning av diplomer.

6) Rådet har fått oversendt et forslag om endring av direktiv
89/48/EØF og 92/51/EØF med hensyn til beviset for
økonomisk evne og forsikring mot økonomisk risiko som
en medlemsstat kan kreve av den begunstigede. Rådet har
til hensikt å behandle dette forslaget på et senere
tidspunkt.

7) Rådet har fått oversendt et forslag med sikte på å lette den
frie bevegeligheten for spesialsykepleiere som ikke
innehar noen av de diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis som er nevnt i artikkel 3 i direktiv
77/452/EØF(6). Rådet har til hensikt å behandle dette
forslaget på et senere tidspunkt.

8) Det bør jevnlig framlegges rapport om gjennomføringen
av dette direktiv.

9) Dette direktiv berører ikke anvendelsen av traktatens
artikkel 39 nr. 4 og artikkel 45 —

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/42/EF

av 7. juni 1999

om innføring av en ordning for godkjenning av kompetanse for yrkesvirksomhet omfattet 
av direktivene om liberalisering og overgangstiltak som supplement til den generelle ordning

for godkjenning av kompetanse(*)

2001/EØS/51/04

(4) EFT L 19 av 24.1.1989, s. 16.
(5) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 25. Direktivet sist endret ved

kommisjonsdirektiv 97/38/EF (EFT L 184 av 12.7.1997, s. 31).
(6) Rådsdirektiv 77/452/EØF av 27. juni 1977 om gjensidig godkjennelse av

diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for sykepleiere i
alminnelig sykepleie, herunder tiltak som skal lette den faktiske utøvelse
av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester (EFT L 176 av
15.7.1977, s. 1) Sist endret ved direktiv 90/658/EØF (EFT L 353 av
17.12.1990, s. 73).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av 31.7.1999, s. 77,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2000 av 
27. oktober 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 4.



(1) EFT 2 av 15.1.1962, s. 32/62.
(2) EFT 2 av 15.1.1962, s. 36/62.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

Virkeområde

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er definert i
dette direktiv med hensyn til etablering og tjenesteyting på
deres territorium av fysiske personer og selskaper omfattet av
avsnitt I i de alminnelige programmer for oppheving av
restriksjoner på adgangen til å yte tjenester(1) og på
etableringsadgangen(2) samt med hensyn til tjenester ytet av
disse personer og selskaper, heretter kalt «begunstigede», som
vil utøve virksomhet oppført i vedlegg A.

2. Dette direktiv får anvendelse på virksomhet oppført i
vedlegg A som borgere av en medlemsstat ønsker å utøve i en
vertsstat i egenskap av selvstendig næringsdrivende eller
lønnsmottaker.

Artikkel 2

Medlemsstater der adgangen til å starte eller utøve virksomhet
nevnt i vedlegg A krever at visse kvalifikasjonsvilkår er
oppfylt, skal påse at begunstigede som anmoder om det, før de
etablerer seg eller begynner å yte tjenester, blir informert om
reglene som gjelder for det yrket de har tenkt å utøve.

AVDELING II

Godkjenning av offisielle diplomer utstedt av en 
annen medlemsstat

Artikkel 3

1. Med forbehold for artikkel 4 kan en medlemsstat, under
henvisning til manglende kvalifikasjoner, ikke nekte en borger
av en annen medlemsstat adgang til å starte eller utøve
virksomhet oppført i første del av vedlegg A på samme vilkår
som dens egne borgere, uten å ha sammenholdt de kunnskaper
og ferdigheter som attesteres av de diplomer, eksamensbevis
og andre kvalifikasjonsbevis som den begunstigede har
oppnådd i den hensikt å utøve samme virksomhet andre steder
i Fellesskapet, med de kunnskaper og ferdigheter som kreves
etter dens nasjonale bestemmelser. Dersom denne
sammenlignende undersøkelsen viser at de kunnskaper og
ferdigheter som attesteres av diplomer, eksamensbevis og
andre kvalifikasjonsbevis utstedt av en annen medlemsstat,
svarer til dem som kreves etter dens nasjonale bestemmelser,
kan vertsstaten ikke nekte innehaveren rett til å utøve den
aktuelle virksomheten. Dersom den sammenlignende
undersøkelsen derimot viser betydelig forskjell, skal
vertsstaten tilby den begunstigede muligheten til å godtgjøre at
han har ervervet de manglende kunnskaper og ferdigheter. I så
fall skal vertsstaten gi søkeren valget mellom en prøveperiode
og en egnethetsprøve som beskrevet i direktiv 89/48/EØF og
92/51/EØF.

Som unntak fra denne regelen kan medlemsstaten kreve en
prøveperiode eller en egnethetsprøve når vandrearbeideren, i

egenskap av selvstendig næringsdrivende eller foretaksleder,
har til hensikt å utøve yrkesvirksomhet som er omfattet av
første del av vedlegg A, og som krever kjennskap til og
anvendelse av gjeldende nasjonale særregler, forutsatt at
vedkommende myndighet i medlemsstaten krever kjennskap
til og anvendelse av disse nasjonale reglene for at
medlemsstatens egne borgere skal få adgang til virksomheten.

Medlemsstatene skal bestrebe seg på å ta hensyn til det av disse
to alternativer som den begunstigede foretrekker.

2. Saksbehandlingstiden for en søknad om godkjenning i
henhold til nr. 1 skal være så kort som mulig, og vedkommende
myndighet i vertsstaten skal grunngi sin beslutning, som skal
treffes senest fire måneder etter at kandidatene har inngitt sin
søknad med tilhørende underlagsdokumenter. Beslutningen,
eller mangelen på beslutning, skal kunne ankes i henhold til
internrettslige bestemmelser.

AVDELING III

Godkjenning av faglige kvalifikasjoner på grunnlag av
yrkeserfaring fra en annen medlemsstat

Artikkel 4

Dersom adgangen til å starte eller utøve virksomhet oppført i
vedlegg A i en medlemsstat forutsetter generell,
forretningsmessig eller faglig kunnskap og dyktighet, skal
denne medlemsstat godta som tilstrekkelig bevis på slik
kunnskap og dyktighet at den aktuelle virksomheten tidligere
har vært utøvd i en annen medlemsstat. Virksomheten skal ha
vært utøvd, dersom den er nevnt i vedlegg A første del, på
følgende måte:

1. for virksomhet oppført i liste I:

a) enten i seks sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak, eller

b) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i den
aktuelle virksomheten har gjennomgått minst tre års
forutgående opplæring, bevitnet ved et
eksamensbevis godkjent av staten eller ansett som
fullt ut tilfredsstillende av et kompetent
bransjeorgan, eller

c) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende dersom den begunstigede kan
bevise at han har utøvd den aktuelle virksomheten i
minst fem år som lønnstaker, eller

d) i fem sammenhengende år som leder, hvorav minst
tre år i tekniske stillinger med ansvar for én eller
flere avdelinger i foretaket, dersom den
begunstigede kan bevise at han i den aktuelle
virksomheten har gjennomgått minst tre års
forutgående opplæring, bevitnet ved et
eksamensbevis godkjent av staten eller ansett som
fullt ut tilfredsstillende av et kompetent
bransjeorgan.
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I tilfellene nevnt i bokstav a) og c) skal denne
virksomheten ikke ha opphørt mer enn ti år før det
tidspunkt søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt,

2. for virksomhet oppført i liste II:

a) i seks sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak, eller

b) — i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i
den aktuelle virksomheten har gjennomgått
minst tre års forutgående opplæring, bevitnet
ved et eksamensbevis godkjent av staten eller
ansett som fullt ut tilfredsstillende av et
kompetent bransjeorgan, eller

— i fire sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i
den aktuelle virksomheten har gjennomgått
minst to års forutgående opplæring, bevitnet
ved et eksamensbevis godkjent av staten eller
ansett som fullt ut tilfredsstillende av et
kompetent bransjeorgan, eller

c) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han har
utøvd den aktuelle virksomheten i minst fem år som
lønnstaker, eller

d) — i fem sammenhengende år i egenskap av
lønnsmottaker, dersom den begunstigede kan
bevise at han i den aktuelle virksomheten har
gjennomgått minst tre års forutgående
opplæring, bevitnet ved et eksamensbevis
godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan,
eller

— i seks sammenhengende år som lønns-
mottaker, dersom den begunstigede kan
bevise at han i den aktuelle virksomheten har
gjennomgått minst to års forutgående
opplæring, bevitnet ved et eksamensbevis
godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan.

I tilfellene nevnt i bokstav a) og c) skal denne
virksomheten ikke ha opphørt mer enn ti år før det
tidspunkt søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt,

3. for virksomhet oppført i liste III:

a) i seks sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak, eller

b) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i den
aktuelle virksomheten har gjennomgått minst tre års
forutgående opplæring, bevitnet ved et eksamens-
bevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan, eller

c) i tre sammenhengende år i egenskap av selvstendig
næringsdrivende dersom den begunstigede kan
bevise at han har utøvd den aktuelle virksomheten i
minst fem år som lønnstaker.

I tilfellene nevnt i bokstav a) og c) skal denne
virksomheten ikke ha opphørt mer enn ti år før det
tidspunkt søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt,

4. for virksomhet oppført i liste IV:

a) i fem sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak, eller

b) i to sammenhengende år som selvstendig nærings-
drivende eller som leder av et foretak, dersom den
begunstigede kan bevise at han i den aktuelle
virksomheten har gjennomgått minst tre års forut-
gående opplæring, bevitnet ved et eksamensbevis
godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransje-organ, eller

c) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i den
aktuelle virksomheten har gjennomgått minst to års
forutgående opplæring, bevitnet ved et eksamens-
bevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan, eller

d) i to sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller leder av et foretak dersom
den begunstigede kan bevise at han har utøvd den
aktuelle virksomheten i minst tre år som lønnstaker,
eller

e) i tre sammenhengende år som lønnstaker, dersom
den begunstigede kan bevise at han i den aktuelle
virksomheten har gjennomgått minst to års
forutgående opplæring, bevitnet ved et eksamens-
bevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut
tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan,

5. for virksomhet oppført i liste V bokstav a) og b):

a) i tre år som selvstendig næringsdrivende eller som
leder av et foretak, forutsatt at virksomheten ikke
har opphørt mer enn to år før det tidspunkt
søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt, eller

b) i tre år som selvstendig næringsdrivende eller som
leder av et foretak, forutsatt at virksomheten ikke
har opphørt mer enn to år før det tidspunkt
søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt, med
mindre vertsstaten innrømmer sine borgere et
avbrudd i yrkesutøvelsen som overstiger et slikt
tidsrom,

6. for virksomhet oppført i liste VI:

a) i tre sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak, eller

b) i to sammenhengende år som selvstendig
næringsdrivende eller som leder av et foretak,
dersom den begunstigede kan bevise at han i den
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aktuelle virksomheten har gjennomgått forutgående
opplæring, bevitnet ved et eksamensbevis godkjent
av staten eller ansett som fullt ut tilfredsstillende av
et kompetent bransjeorgan, eller

c) i to sammenhengende år som selvstendig nærings-
drivende eller som leder av et foretak, dersom den
begunstigede kan bevise at han har utøvd den
aktuelle virksomheten som lønnsmottaker i minst
tre år, eller

d) i tre sammenhengende år som lønnsmottaker,
dersom den begunstigede kan bevise at han i den
aktuelle virksomheten har gjennomgått forutgående
opplæring, bevitnet ved et eksamensbevis godkjent
av staten eller ansett som fullt ut tilfredsstillende av
et kompetent bransjeorgan.

I tilfellene nevnt i bokstav a) og c) skal denne
virksomheten ikke ha opphørt mer enn ti år før det
tidspunkt søknaden omhandlet i artikkel 8 ble inngitt.

Artikkel 5

Dersom en begunstiget er i besittelse av et eksamensbevis som
er godkjent på nasjonalt plan, som er oppnådd i en medlemsstat
og som godtgjør kunnskaper og ferdigheter i den aktuelle
virksomheten tilsvarende minst to eller eventuelt tre års
yrkeskompetansegivende utdanning, kan vertsstaten likestille
dette eksamensbeviset med et bevis som godtgjør opplæring av
den varighet som kreves i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og d), 
nr. 2 bokstav b) og d), nr. 3 bokstav b) og nr. 4 bokstav b), c)
og e).

Artikkel 6

Dersom den begunstigedes opplæringstid er minst to år, men
høyst tre år, skal vilkårene i artikkel 4 anses som oppfylt
dersom varigheten av yrkeserfaringen som næringsdrivende
eller leder som spesifisert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og d), nr.
2 bokstav b) første strekpunkt, nr. 3 bokstav b) og nr. 4 bokstav
b), eller som lønnstaker som spesifisert i artikkel 4 nr. 2
bokstav d) første strekpunkt, forlenges med en periode som
svarer til forskjellen i opplæringstid.

Artikkel 7

En person skal anses for å ha utøvd virksomhet som leder av et
foretak i henhold til artikkel 4 etter å ha utøvd denne
virksomheten i et foretak i den aktuelle bransje

a) som leder av et foretak eller en filial av et foretak, eller

b) som stedfortreder for eieren eller lederen av et foretak
dersom dette innebærer et ansvar tilsvarende eierens eller
lederens, eller

c) som leder tillagt oppgaver av forretningsmessig og/eller
teknisk art samt ansvar for én eller flere av foretakets
avdelinger.

Artikkel 8

Beviset for at vilkårene i artikkel 4 er oppfylt, skal være en
attest om den aktuelle virksomhetens art og varighet utstedt av
vedkommende myndighet eller organ i den begunstigedes
hjemstat eller seneste oppholdsstat, og som den begunstigede
skal framlegge til støtte for sin søknad om å utøve den eller de
aktuelle virksomhetsformer i vertsstaten.

AVDELING IV

Godkjenning av andre faglige kvalifikasjoner oppnådd i
en annen medlemsstat

Artikkel 9

1. Dersom en vertsstat av sine egne borgere krever bevis for
god vandel og for at deres bo ikke er og heller ikke tidligere er
blitt tatt under konkursbehandling, eller ett av disse bevisene,
før de gis adgang til å starte virksomhet som nevnt i artikkel 1
nr. 2, skal vedkommende stat godta som tilstrekkelig bevis at
borgere fra andre medlemsstater fremlegger utdrag fra
strafferegisteret eller, i mangel av slikt, et tilsvarende
dokument, utstedt av vedkommende retts- eller forvaltnings-
myndighet i den begunstigedes hjemstat eller seneste
oppholdsstat, som viser at disse kravene er oppfylt.

2. Dersom en vertsstat stiller krav til sine egne borgere om
god vandel og krever at de skal legge fram bevis for at deres bo
ikke er og heller ikke tidligere er blitt tatt under
konkursbehandling, og at de ikke tidligere har vært gjenstand
for disiplinærtiltak av yrkesmessig eller administrativ art
(f.eks. forbud mot å inneha visse stillinger, suspensjon eller
fradømmelse av rettigheter) før de gis adgang til å starte
virksomhet som nevnt i artikkel 1 nr. 2, og det ikke kan føres
bevis for dette ved hjelp av dokumentet nevnt i nr. 1 i denne
artikkel, skal denne staten for borgere fra andre medlemsstater
godta som tilstrekkelig bevis en attest utstedt av vedkommende
retts- eller forvaltningsmyndighet i den begunstigedes hjemstat
eller seneste oppholdsstat som bekrefter at disse kravene er
oppfylt. Attesten skal omhandle de konkrete forhold som
betraktes som relevante i vertsstaten.

3. Dersom hjemstaten eller seneste oppholdsstat ikke
utsteder dokumentene nevnt i nr. 1 og 2, skal de erstattes av en
erklæring under ed — eller, i stater der edsavleggelse ikke
finner sted, av en forsikring på ære og samvittighet — avgitt av
den begunstigede for vedkommende retts- eller
forvaltningsmyndighet, eventuelt en notarius publicus, i denne
medlemsstat; denne myndighet eller notarius publicus skal
utstede en bekreftelse på gyldigheten av erklæringen eller
forsikringen. En erklæring om at den begunstigedes bo ikke
tidligere er blitt tatt under konkursbehandling, kan også avgis
for et kompetent bransjeorgan eller en kompetent
yrkesorganisasjon i vedkommende medlemsstat.

4. Dersom en vertsstat krever bevis for økonomisk evne,
skal den anse attester utstedt av banker i hjemstaten eller i
seneste oppholdsstat som likeverdige med attester utstedt på
dens eget territorium.
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5. Dersom en vertsstat av borgere av denne staten som
ønsker å starte eller utøve virksomhet nevnt i artikkel 1 nr. 2,
krever at de framlegger bevis for at de er dekket av en
forsikring mot den økonomiske risiko knyttet til deres
yrkesansvar, skal denne staten anse attester utstedt av
forsikringsforetak i de øvrige medlemsstatene som likeverdige
med attester utstedt på dens eget territorium. Attestene skal
opplyse om at forsikringsgiver har forholdt seg i samsvar med
gjeldende lovbestemmelser og forskrifter i vertsstaten med
hensyn til forsikringens vilkår og dekning.

6. Dokumentene omhandlet i nr. 1, 2, 3 og 5 kan ikke
framlegges når det er gått mer enn tre måneder siden
utstedelsesdatoen.

AVDELING V

Framgangsmåte

Artikkel 10

1. Medlemsstatene skal innen fristen fastsatt i artikkel 14
utpeke de myndigheter og organer som er bemyndiget til å
utstede attestene nevnt i artikkel 8 og artikkel 9 nr. 1, 2 og 3,
og skal omgående underrette de andre medlemsstatene og
Kommisjonen om dette.

2. Hver medlemsstat kan til samordningsgruppen nedsatt
ved artikkel 9 nr. 2 i direktiv 89/48/EØF oppnevne en
koordinator for virksomheten som ivaretas av myndighetene
og organene nevnt i nr. 1. Samordningsgruppens oppgaver skal
også være
— å lette gjennomføringen av dette direktiv,
— å samle inn alle opplysninger som er relevante for

anvendelsen av dette direktiv i medlemsstatene, og
særlig å innhente og sammenholde opplysninger om de
forskjellige yrkeskvalifikasjonene på de virksomhets-
områder som hører under dette direktivs virkeområde.

AVDELING VI

Sluttbestemmelser

Artikkel 11

1. Direktivene oppført i vedlegg B oppheves.

2. Henvisninger til de opphevede direktiver skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 12

Etter 1. januar 2001 skal medlemsstatene annethvert år
oversende Kommisjonen en rapport om anvendelsen av den
foreliggende ordningen.

Rapporten skal i tillegg til generelle merknader inneholde en
statistisk oversikt over de beslutninger som er truffet, og en
beskrivelse av de viktigste problemene som anvendelsen av
dette direktiv medfører.

Artikkel 13

Senest fem år etter datoen nevnt i artikkel 14 skal
Kommisjonen framlegge rapport for Europaparlamentet og
Rådet om anvendelsen av dette direktiv, særlig artikkel 5, i
medlemsstatene.

Etter at alle nødvendige høringer er gjennomført, særlig av
koordinatorene, skal Kommisjonen framlegge sine
konklusjoner med hensyn til eventuelle endringer i den
eksisterende ordningen. Om nødvendig skal Kommisjonen
også framlegge forslag til forbedringer av de eksisterende
ordninger med sikte på å lette den frie bevegeligheten for
personer, etableringsretten og adgangen til å yte tjenester.

Artikkel 14

1. Medlemsstatene skal innen 31. juli 2001 vedta 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 lover og forskrifter som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler.

Artikkel 15

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

Artikkel 16

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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VEDLEGG

FØRSTE DEL

Virksomhet knyttet til yrkeserfaringskategoriene

Liste I

Næringsområder omfattet av direktiv 64/427/EØF, endret ved direktiv 69/77/EØF, og av 
direktiv 68/366/EØF, 75/368/EØF og 75/369/EØF

1

Direktiv 64/427/EØF

(liberaliseringsdirektiv: 64/429/EØF)

NICE-nomenklatur (tilsvarer ISIC-næringsområde 23-40)

Næringsområde 23 Tekstilindustri

232 Foredling av tekstilråvarer på ullbearbeidingsmaskiner

233 Foredling av tekstilråvarer på bomullsbearbeidingsmaskiner

234 Foredling av tekstilråvarer på silkebearbeidingsmaskiner

235 Foredling av tekstilråvarer på lin- og hampbearbeidingsmaskiner

236 Annen tekstilfiberindustri (jute, harde fibrer osv.), repslageri

237 Veving og strikking

238 Etterbehandling av tekstiler

239 Annen tekstilindustri

Næringsområde 24 Produksjon av sko, klær og sengetøy

241 Serieproduksjon av sko (unntatt gummi- og tresko)

242 Håndsøm og reparasjon av sko

243 Produksjon av klær (unntatt pelsvarer)

244 Produksjon av madrasser og sengetøy

245 Pelsvareindustri

Næringsområde 25 Tre- og korkindustri (unntatt tremøbelindustri)

251 Sagbruk og høvleri

252 Produksjon av halvfabrikata av tre

253 Serieproduksjon av byggeelementer av tre og parkett

254 Produksjon av treemballasje

255 Produksjon av andre trevarer (unntatt møbler)

259 Produksjon av strå-, kurv-, kork-, flette- og børstevarer

Næringsområde 26 260 Tremøbelindustri

Næringsområde 27 Treforedlingsindustri

271 Produksjon av tremasse, cellulose, papir og papp

272 Foredling av papir og papp

Næringsområde 28 280 Grafisk virksomhet og forlagsvirksomhet

Næringsområde 29 Produksjon av lær og lærvarer

291 Produksjon av lær (garving og beredning)

292 Produksjon av lærvarer
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ex Næringsområde 30 Produksjon av gummi, basisplast, kunstige og syntetiske fibrer og stivelsesprodukter

301 Gummi- og asbestforedling

302 Foredling av basisplast

303 Produksjon av kunstige og syntetiske fibrer

ex Næringsområde 31 Kjemisk industri

311 Produksjon av kjemiske grunnstoffer og videreforedling av disse produkter

312 Spesialisert produksjon av kjemiske produkter, hovedsakelig for anvendelse

innen industri og landbruk (Her skal tilføyes: Produksjon av industrielt fett og

oljer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (innbefattet i næringshoved-

gruppe 312 ISIC)

313 Spesialisert produksjon av kjemiske produkter hovedsakelig for privat forbruk og

for kontorbruk (Her skal strykes: Produksjon av legemidler og farmasøytiske

produkter (ex næringshovedgruppe 319 ISIC)

Næringsområde 32 320 Petroleumsindustri

Næringsområde 33 Produksjon av mineralprodukter (unntatt metaller)

331 Teglverk

332 Produksjon av glass og glassvarer

333 Produksjon av steintøy, porselen, fajanse og ildfaste produkter

334 Produksjon av sement, foredling av kalkstein og gipsstein

335 Produksjon av bygningsmaterialer og materialer til offentlige arbeider av betong,

sement og gips

339 Bearbeiding og foredling av naturstein og produksjon av andre ikke-metalliske

mineralprodukter

Næringsområde 34 Jern- og metallindustri

341 Jern- og stålproduserende industri (i henhold til EKSF-traktaten, herunder

smelteovner)

342 Stålrørsproduksjon

343 Trekkerier og kaldvalseverk

344 Produksjon og første foredling av ikke-jernholdige metaller

345 Støperier

Næringsområde 35 Jern- og metallvareindustri (unntatt maskiner og transportmidler)

351 Smi-, press- og hammerverk

352 Videreforedling og overflatebehandling av stål

353 Produksjon av stål- og lettmetallkonstruksjoner

354 Bygging av kjeler og beholdere

355 Produksjon av verktøy og artikler av metall, unntatt elektrisk materiell

359 Forskjellig hjelpevirksomhet for mekanisk industri

Næringsområde 36 Maskinindustri

361 Produksjon av landbruksmaskiner og traktorer

362 Produksjon av kontormaskiner

363 Produksjon av metallbearbeidingsmaskiner, innretninger for maskiner og

maskinverktøy

364 Produksjon av tekstilmaskiner med tilbehør og symaskiner

365 Produksjon av maskiner og apparater for nærings- og nytelsesmiddelindustrien,

kjemisk industri og tilknyttet industri

366 Produksjon av smelte- og valseverksinnretninger, bergverksmaskiner,

støperimaskiner, bygningsmaskiner, løfte- og frakteinnretninger

367 Produksjon av tannhjul, drivhjul, valselagre og andre drivkraftelementer

368 Produksjon av maskiner for andre bestemte industribransjer

369 Produksjon av andre maskiner og apparater
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Næringsområde 37 Elektronisk industri

371 Produksjon av isolerte elektrokabler og ledninger

372 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer og fordelings- og

installasjonsutstyr

373 Produksjon av industrielt elektrisk utstyr

374 Produksjon av telekommunikasjonsutstyr, måle- og regneapparater og

elektromedisinske apparater

375 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere, elektroakustisk utstyr og elektronisk

utstyr

376 Produksjon av elektriske husholdningsapparater

377 Produksjon av lamper og belysningsartikler

378 Produksjon av batterier og akkumulatorer

379 Reparasjon, montering og teknisk installasjon av elektroniske produkter

ex Næringsområde 38 Produksjon av transportmidler

383 Produksjon av motorvogner og motorvogndeler

384 Motorvogn- og sykkelreparasjonsverksteder

385 Produksjon av motorsykler, sykler og deler til disse

389 Produksjon av andre transportmidler

Næringsområde 39 Finmekanikk, optikk og annen foredlingsvirksomhet

391 Produksjon av finmekaniske produkter, måle- og kontrollapparater

392 Produksjon av medisinsk-mekaniske og ortopedisk-mekaniske produkter (unntatt

ortopedisk skotøy)

393 Produksjon av optisk og fotografisk utstyr

394 Produksjon og reparasjon av ur

395 Produksjon av smykke- og gullsmedvarer, bearbeiding av edelstener

396 Produksjon og reparasjon av musikkinstrumenter

397 Produksjon av leke- og sportsvarer

399 Annen foredlingsvirksomhet

Næringsområde 40 Bygge- og anleggsvirksomhet

400 Alminnelig bygge- og anleggsvirksomhet (ikke spesialisert),

nedrivningsvirksomhet

401 Oppføring av råbygg (for beboelseshus og annet)

402 Anleggsvirksomhet (bygging av veier, broer, jernbaner osv.)

403 Installasjonsvirksomhet

404 Innredningsvirksomhet

2

Direktiv 68/366/EØS

(liberaliseringsdirektiv: 68/365/EØF)

NICE-nomenklatur

Næringsområde 20 A 200 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fett

20 B Produksjon av næringsmidler, unntatt drikkevarer

201 Slakting og produksjon av kjøttvarer, herunder kjøtthermetikk

202 Produksjon av meierivarer

203 Konservering av frukt og grønnsaker

204 Konservering av fisk og andre produkter fra havet

205 Produksjon av kornvarer

206 Produksjon av baker- og konditorvarer

207 Sukkerindustri

208 Produksjon av kakao, sjokolade og andre sukkervarer

209 Produksjon av næringsmidler ellers
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Næringsområde 21 Produksjon av drikkevarer

211 Produksjon av etylalkohol ved gjæring, gjær og sprit

212 Produksjon av vin og alkoholholdige drikkevarer uten malt

213 Produksjon av øl, malt og maltdrikker

214 Tapping av mineralvann og produksjon av alkoholfrie drikkevarer

ex Næringsområde 30 Foredling av gummi, basisplast, kunstige og syntetiske fibrer og stivelsesprodukter

304 Produksjon av stivelsesprodukter

3

Direktiv 75/368/EØF (virksomhet omhandlet i artikkel 5 nr. 1)

ISIC-nomenklatur

ex 04 Fiske

043 Innlandsfiske

ex 38 Produksjon av transportmateriell

381 Skipsbygging og reparasjon av skip

382 Produksjon av jernbanemateriell

386 Produksjon av luftfartøy (herunder romfartsmateriell)

ex 71 Virksomhet knyttet til transport og annen virksomhet enn transport innen følgende grupper:

ex 711 Drift av sove- og spisevogner; vedlikehold av jernbanemateriell på 

reparasjonsverksteder;rengjøring av jernbanevogner

ex 712 Vedlikehold av materiell til persontransport i by- og forstadsområder samt 

mellom byer

ex 713 Vedlikehold av annet materiell til persontransport på landevei (f.eks. biler, rutebiler,

drosjer)

ex 714 Drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med landeveistransport (f.eks. 

landeveier, tunneler og broer med bompenger, rutebilstasjoner, parkeringsplasser, 

vognstaller for bussog sporvogner)

ex 716 Virksomhet knyttet til transport på innlands vannvei (f.eks. drift og vedlikehold 

av vannvei, havner og andre anlegg for transport på innlands vannvei; 

bukserings- og losvirksomhet i havner, merking av farvann, lasting og lossing av 

fartøy og andretilsvarende virksomheter som f.eks. berging av skip, tauing, drift

av båthus)

73 Kommunikasjon: posttjenester og telekommunikasjoner

ex 85 Personlige tjenesteytelser

854 Vask, kjemisk rensing, farging

ex 856 Fotografatelier: portrettfotografering, kommersiell fotografering, unntatt

pressefotografer

ex 859 Personlige tjenesteytelser ikke nevnt andre steder (bare vedlikehold og

rengjøring av bygninger eller lokaler)

4

Direktiv 75/369/EØS (Artikkel 6: dersom virksomheten anses som industri- eller håndverksvirksomhet)

ISIC-nomenklatur

Følgende virksomhet utenom fast utsalgssted:

a) kjøp og salg av varer:

— ved omreisende selgere, dørselgere og gateselgere (ex næringshovedgruppe 612 ISIC),

— utenom faste anlegg i salgshaller, og på torg;

b) virksomhet som omfattes av overgangstiltak som allerede er vedtatt, og som uttrykkelig utelukker eller unnlater

å nevne utøvelse av slik virksomhet utenom fast utsalgssted.
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Liste II

Direktiv 82/470/EØF (artikkel 6 nr. 3)

ISIC næringshovedgruppe 718 og 720

Virksomheten består særlig i:

— å tilrettelegge, tilby og selge, til fast pris eller mot provisjon, enkeltstående eller samlede arrangementer i

forbindelse med en reise eller et opphold (transport, kost, losji, utflukter osv.), uansett formålet med reisen

(artikkel 2 avsnitt B bokstav a)).

Liste III

Direktiv 82/489/EØF

Ex 855 Frisørvirksomhet (unntatt fotpleievirksomhet og fagskoler for skjønnhetspleie)

Liste IV

Direktiv 82/470/EØF (artikkel 6 nr. 1)

ISIC næringshovedgruppe 718 og 720

Virksomheten består særlig i:

— å opptre som mellommann mellom speditører innen de forskjellige transportformer og avsendere eller mottakere

av gods, samt å utføre forskjellige oppgaver i tilknytning til dette:

aa) å inngå kontrakter med speditørene for oppdragsgivernes regning,

bb) å velge den transportform, det foretak og den rute som anses mest fordelaktig for oppdragsgiveren,

cc) å sørge for den praktiske tilrettelegging av transporten (f.eks. den nødvendige emballasje) og utføre

forskjellige tilleggsoppgaver under transporten (f.eks. sørge for isforsyning til kjølevogner),

dd) å utføre formalitetene i forbindelse med transporten, f.eks. utstede fraktbrev; å samle og fordele

forsendelser,

ee) å samordne de forskjellige transportetapper ved å sørge for transitt, videreforsendelse og omlasting og

forskjellige avsluttende oppgaver,

ff) å sørge for frakter til transportørene og transportmuligheter for avsendere og mottakere av gods,

— å beregne transportkostnadene og kontrollere avregningen av disse,

— å treffe visse midlertidige eller permanente tiltak i en reders eller en sjøtransportvirksomhets navn og for dennes

regning (overfor havnemyndigheter, skipsutstyrsfirmaer osv.).

(Virksomhet nevnt i artikkel 2 avsnitt A bokstav a), b) og d)).

Liste V

Direktiv 64/222/EØF og 70/523/EØF

a)

se artikkel 4 nr. 5 bokstav a) i dette direktiv

Direktiv 64/222/EØF

(liberaliseringsdirektiv: 64/224/EØF)

1. Yrkesvirksomhet som mellommann som i henhold til en eller flere fullmakter har i oppdrag å forberede eller

avslutte forretninger i en annens navn og for en annens regning.

2. Yrkesvirksomhet som mellommann som, uten å ha varig oppdrag, etablerer forbindelser mellom personer som

ønsker å inngå kontrakter direkte med hverandre, forbereder deres forretninger eller hjelper til med avslutningen

av disse.
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3. Yrkesvirksomhet som mellommann som avslutter forretninger i eget navn og for en annens regning.

4. Yrkesvirksomhet som mellommann som gjennomfører engroshandelsauksjoner for en annens regning.

5. Yrkesvirksomhet som mellommann som går fra dør til dør for å oppta bestillinger.

6. Virksomhet som består i forretningsmessig ytelse av tjenester gjennom en lønnet mellommann som er i lønnet

arbeid ved et eller flere foretak innen handel, industri eller håndverk.

b)

se artikkel 4 nr. 5 bokstav b) i dette direktiv

Direktiv 70/523/EØF

Selvstendig virksomhet innen engroshandel med kull og mellommannsvirksomhet på kullsektoren (ex næringsgruppe

6112 ISIC)

Liste VI

Direktiv 68/364/EØF, 68/368/EØF, 75/368/EØF, 75/369/EØF, 82/470/EØF

1

Direktiv 68/364//EØF

(liberaliseringsdirektiv: 68/363/EØF)

ex næringshovedgruppe 612 ISIC Detaljhandel

Virksomhet som er unntatt:

012 Utleie av landbruksmaskiner

640 Omsetning av fast eiendom, utleie

713 Utleie av motorvogner, vogner og hester

718 Utleie av jernbanevogner og -godsvogner

839 Utleie av maskiner til handelsbedrifter

841 Utleie av kinoplasser og -filmer

842 Utleie av teaterplasser og teaterutstyr

843 Utleie av skip, båter, sykler og myntautomater

853 Utleie av møblerte rom

854 Utleie av hvitvask

859 Utleie av klær

2

Direktiv 68/368/EØF

(liberaliseringsdirektiv: 68/367/EØF)

ISIC-nomenklatur

ex næringsområde 85 ISIC:

1. Restauranter og skjenkesteder (næringshovedgruppe 852 ISIC)

2. Hoteller og andre overnattingssteder og campingplasser (næringshovedgruppe 853 ISIC)
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Direktiv 75/368/EØF (artikkel 7)

All virksomhet oppført i vedlegget til direktiv 75/368/EØF, bortsett fra virksomhet som er nevnt i artikkel 5 i nevnte

direktiv (liste I nr. 3 i dette vedlegg).

ISIC-nomenklatur

Ex 62 Banker og andre finansinstitusjoner

Ex 620 Foretak som kjøper og lisensierer patentrettigheter

Ex 71 Transport

Ex 713 Persontransport på landevei, unntatt transport med motorvogn

Ex 719 Transport i rørledninger av hydrokarboner og andre flytende kjemiske produkter

Ex 82 Tjenesteytelser til allmennheten

827 Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske hager

Ex 84 Fritidsaktiviteter

843 Fritidsaktiviteter som ikke er oppført andre steder:

— idrettsaktiviteter (idrettsplasser, arrangement av idrettsstevner osv.), unntatt

virksomhet som idrettsinstruktør

— spill (veddeløpsstaller, spillebaner, veddeløpsbaner osv.)

— andre fritidstilbud (sirkus, fornøyelsesparker og annen underholdning osv.)

Ex 85 Personlige tjenesteytelser

Ex 851 Hushjelp

Ex 855 Skjønnhetspleie og manikyrevirksomhet, unntatt fotpleievirksomhet, fagskoler

for skjønnhetspleie og frisører

Ex 859 Personlige tjenesteytelser ikke nevnt andre steder, unntatt idrettsmassasje og

paramedisinsk massasje utført av ikke-legeutdannede personer samt

fjellførervirksomhet, omgruppert som følger:

— desinfeksjon og skadedyrbekjempelse

— utleie av klær og oppbevaring

— ekteskapsbyråer og liknende virksomhet

— virksomhet som har karakter av sannsiger- og spådomsvirksomhet

— tjenester innenfor hygiene og virksomhet knyttet til dette

— begravelsesbyråer og vedlikehold av kirkegårder

— reiseledere og turisttolker

4

Direktiv 75/369/EØF (artikkel 5)

Følgende virksomhet uten fast utsalgssted:

a) kjøp og salg av varer:

— ved omreisende selgere, dørselgere og gateselgere (ex næringshovedgruppe 612 ISIC),

— utenom faste anlegg i salgshaller, og på torg;

b) virksomhet som omfattes av overgangstiltak som allerede er vedtatt, og som uttrykkelig utelukker eller unnlater

å nevne utøvelse av slik virksomhet utenom fast utsalgssted.

5

Direktiv 82/470/EØS (artikkel 6 nr. 2)

(Virksomhet nevnt i artikkel 2 avsnitt A bokstav c) og e), avsnitt B bokstav b), avsnitt C eller D)

Virksomheten består særlig i:

— å leie jernbanevogner til person- eller godstransport,

— å opptre som mellommann ved kjøp, salg eller leie av fartøyer,
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— å utarbeide, forhandle og avslutte kontrakter om transport av emigranter,

— å motta til oppbevaring for deponentens regning alle slags gjenstander og varer, uansett om disse er undergitt

tollbehandling eller ikke, i lager, pakkhus, møbellager, kjølelager, siloer osv.,

— å utstede til deponenten en kvittering for den gjenstand eller vare som er mottatt til oppbevaring,

— å skaffe innhegninger, fôr og salgssteder for kveg i midlertidig forvaring, enten i påvente av salg, eller i transitt

til eller fra markedet,

— å foreta kontroll eller teknisk vurdering av motorkjøretøyer,

— å måle og veie varer.

ANNEN DEL

Annen virksomhet enn den som er omhandlet i første del

1

Direktiv 63/261/EØF, 63/262/EØF, 65/1/EØF, 67/530/EØF, 67/531/EØF, 67/532/EØF, 68/192/EØF, 68/415/EØF og

71/18/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringsområde 01 Landbruk

Særlig:

a) alminnelig landbruk, herunder vindyrking, dyrking av frukt, frø, grønnsaker, blomster og prydplanter, også i

veksthus,

b) storfeavl, fjærfeavl, kaninavl, pelsdyravl og annen dyreavl, biavl, produksjon av kjøtt, melk, ull, skinn og

pelsverk, egg, honning,

c) arbeid innen landbruk, husdyrbruk og hagebruk utført på akkord eller fast lønn.

2

Direktiv 63/607/EØF

(filmindustri)

3

Direktiv 64/223/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringshovedgruppe 611 Selvstendig virksomhet innen engroshandel (med unntak av engroshandel med

legemidler og farmasøytiske produkter, giftstoffer og sykdomsfremkallende

stoffer og engroshandel med kull)

4

Direktiv 64/428/EØF

NICE-nomenklatur

Næringshovedgruppe

Næringsområde 11 Utvinning og bearbeiding av faste brennstoffer

111 Utvinning og bearbeiding av steinkull

112 Utvinning og bearbeiding av brunkull

Næringsområde 12 Malmgruvedrift

121 Jernmalmgrubedrift

122 Annen malmgrubedrift og tilhørende virksomheter

ex Næringsområde 13 ex 130 Utvinning av råolje og naturgass (unntatt prospektering og boring)

Næringsområde 14 140 Utvinning av mineralske råstoffer til bygningsmaterialer og til ildfaste og

keramiske produkter

Næringsområde 19 190 Utvinning av andre mineraler og av torv
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Direktiv 65/264/EØF

(filmindustri)

6

Direktiv 66/162/EØF

ISIC-nomenklatur

Næring 5 Elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning samt renovasjon og rengjøring

7

Direktiv 67/43/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringshovedgruppe 640 Drift og omsetning av fast eiendom (unntatt 6401)

Næringshovedgruppe 839 Forretningsmessig tjenesteyting som ikke er nevnt annet sted (unntatt presse, toll

(«tollagent»), rådgivning innen økonomi, finans, handel, statistikk og

arbeidsmarkedsspørsmål, inkasso)

8

Direktiv 67/654/EØF

ISIC-nomenklatur

Næringsområde 02 Skogbruk og skogsdrift

021 Skogbruk

022 Skogsdrift

9

Direktiv 68/369/EØF og 70/451/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringshovedgruppe 841 Produksjon, distribusjon og framvisning av kinematografisk film

10

Direktiv 69/82/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringsområde 13

ex 130 Leting (prospektering og boring) etter olje og naturgass

11

Direktiv 70/522/EØF

ISIC-nomenklatur

ex Næringshovedgruppe 6112 Kull
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VEDLEGG B

OPPHEVEDE DIREKTIVER

FØRSTE DEL: LIBERALISERINGSDIREKTIVER

63/261/EØF: Rådsdirektiv av 2. april 1963 om nærmere regler for gjennomføring av etableringsadgangen

innen landbruk på en medlemsstats territorium for borgere fra andre stater i Fellesskapet som har

arbeidet som lønnstakere i landbruket i medlemsstaten i to sammenhengende år

63/262/EØF: Rådsdirektiv av 2. april 1963 om nærmere regler for gjennomføring av adgangen til å etablere

seg på gårdsbruk som har vært nedlagt eller ute av drift i mer enn to år

63/607/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1963 om gjennomføring av bestemmelsene i det alminnelige

program for opphevelse av restriksjoner på adgangen til å yte tjenester på filmindustriens

område

64/223/EØF: Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester innen engroshandelsvirksomhet

64/224/EØF: Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester for mellommannsvirksomhet innen handel, industri og håndverk

64/428/EØF: Rådsdirektiv av 7. juli 1964 om gjennomføring av etableringadgangen og adgangen til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innen bergverksdrift, herunder utvinning av stein og jord

(næringsområde 11-19 ISIC)

64/429/EØF: Rådsdirektiv av 7. juli 1964 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde

23-40 ISIC (industri og håndverk)

65/1/EØF: Rådsdirektiv av 14. desember 1964 om nærmere regler for gjennomføring av adgangen til å yte

tjenester innen jordbruks- og hagebruksvirksomhet

65/264/EØF: Annet rådsdirektiv av 13. mai 1965 om gjennomføring av bestemmelsene i de alminnelige

programmer for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen og adgangen til å yte

tjenester på filmindustriens område

66/162/EØF: Rådsdirektiv av 28. februar 1966 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å

yte tjenester for selvstendig virksomhet innen næringsgrenene elektrisitets-, gass- og

vannforsyning samt renovasjon og rengjøring (næring 5 ISIC)

67/43/EØF: Rådsdirektiv av 12. januar 1967 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester innen selvstendig virksomhet på områdene: 1. «Drift og omsetning av fast eiendom

(unntatt 6401)» (ex næringshovedgruppe 640 ISIC) 2. Visse former for «forretningsmessig

tjenesteyting som ikke er nevnt annet sted» (næringshovedgruppe 839 ISIC)

67/530/EØF: Rådsdirektiv av 25. juli 1967 om adgangen til å flytte til annet gårdsbruk for en medlemsstats

borgere etablert som gårdbrukere i en annen medlemsstat

67/531/EØF: Rådsdirektiv av 25. juli 1967 om anvendelsen av medlemsstatenes lovgivning om forpaktning

overfor gårdbrukere fra andre medlemsstater

67/532/EØF: Rådsdirektiv av 25. juli 1967 om adgangen til å være tilsluttet samvirkelag for gårdbrukere som

er borgere i en medlemsstat og etablert i en annen medlemsstat
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67/654/EØF: Rådsdirektiv av 24. oktober 1967 om nærmere regler for gjennomføring av etableringsadgangen

og av adgangen til å yte tjenester i selvstendig virksomhet innen skogbruk

68/192/EØF: Rådsdirektiv av 5. april 1968 om adgangen til å motta forskjellige former for kreditt for

gårdbrukere som er borgere i en medlemsstat og etablert i en annen medlemsstat

68/363/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innen detaljhandelen (ex næringshovedgruppe 612 ISIC)

68/365/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å

yte tjenester for selvstendig virksomhet innen nærings- og nytelsesmiddelindustri og produksjon

av drikkevarer (næringsområde 20 og 21 ISIC)

68/367/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innenfor området personlige tjenester (næringsområde

85 ISIC): 1. Restauranter og skjenkesteder (næringshovedgruppe 852 ISIC) 2. Hoteller og andre

overnattingssteder og campingplasser (næringshovedgruppe 853 ISIC)

68/369/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgang for selvstendig

virksomhet innen filmdistribusjon

68/415/EØF: Rådsdirektiv av 20. desember 1968 om adgangen til å motta forskjellige former for støtte for

gårdbrukere som er borgere i en medlemsstat og etablert i en annen medlemsstat

69/82/EØF: Rådsdirektiv av 13. mars 1969 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innen leting (prospektering og boring) etter olje og

naturgass (ex næringsområde 13 ISIC)

70/451/EØF: Rådsdirektiv av 29. september 1970 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innen filmproduksjon 

70/522/EØF: Rådsdirektiv av 30. november 1970 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte

tjenester for selvstendig virksomhet innen engroshandel med kull og for

mellommannsvirksomhet på kullsektoren (ex næringshovedgruppe 6112 ISIC)

71/18/EØF: Rådsdirektiv av 16. desember 1970 om nærmere regler for gjennomføring av

etableringsadgangen innen selvstendig virksomhet knyttet til jordbruk og hagebruk

ANNEN DEL: DIREKTIVER SOM FASTSETTER OVERGANGSTILTAK

64/222/EØF: Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om nærmere regler for overgangstiltakene for

engroshandelsvirksomhet og mellommannsvirksomhet innen handel, industri og håndverk

64/427/EØF: Rådsdirektiv av 7. juli 1964 om nærmere bestemmelser for overgangstiltak for selvstendig

virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde 23-40 ISIC (industri og

håndverk)

68/364/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om regler for overgangstiltakene for selvstendig virksomhet

innen detaljhandelen (ex næringshovedgruppe 612 ISIC)
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68/366/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om nærmere bestemmelser for overgangstiltak for selvstendig

virksomhet innen nærings- og nytelsesmiddelindustri og produksjon av drikkevarer

(næringsområde 20 og 21 ISIC)

68/368/EØF: Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om nærmere overgangstiltak for selvstendig virksomhet

innenfor området personlige tjenester (ex næringsområde 85 ISIC): 1. Restauranter og

skjenkesteder (næringshovedgruppe 852 ISIC); 2. Hoteller og andre overnattingssteder og

campingplasser (næringshovedgruppe 853 ISIC)

70/523/EØF: Rådsdirektiv av 30. november 1970 om regler for overgangstiltakene for selvstendig virksomhet

innen engroshandel med kull og for mellommannsvirksomhet på kullsektoren (ex

næringsgruppe 6112 ISIC)

75/368/EØF: Rådsdirektiv av 16. juni 1975 om tiltak for å fremme den faktiske utøvelse av

etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester innen forskjellige virksomheter (ex

næringsområdene 01 til 85 ISIC) og særlig overgangstiltak for disse virksomheter

75/369/EØF: Rådsdirektiv av 16. juni 1975 om tiltak for å lette den faktiske utøvelse av fri etableringsadgang

og adgang til å yte tjenester innen virksomhet utenom fast utsalgssted, særlig om overgangstiltak

for disse former for virksomhet

82/470/EØF: Rådsdirektiv av 29. juni 1982 om tiltak for å fremme faktisk utøvelse av etableringsadgangen og

adgangen til å yte tjenester innen selvstendig virksomhet innenfor enkelte tjenester i tilknytning

til transport- og reisebyråvirksomhet (ISIC næringshovedgruppe 718) og innen lagrings- og

oppbevaringsvirksomhet (ISIC næringshovedgruppe 720)

82/489/EØF: Rådsdirektiv av 19. juli 1982 om tiltak som skal lette den faktiske utøvelse av etableringsretten

og adgangen til å yte tjenester for frisører
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/21/EF

av 8. april 1998

om endring av rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om
gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 49, artikkel 57 nr. 1 og 2 første og
tredje punktumet og artikkel 66,

med tilvising til rådsdirektiv 93/16/EØF av 5. april 1993 om å
lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig
godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis(1), sist endra ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/50/EF(2)  særleg artikkel 44a, og

ut frå desse synsmåtane:

Nederland har sendt inn ein grunngjeven søknad om at
nemninga på arbeidsmedisin vert endra for denne
medlemsstaten i lista over medisinske spesialitetar som er
felles for to eller fleire medlemsstatar.

Belgia og Luxembourg har sendt inn ein grunngjeven søknad
om at arbeidsmedisin vert oppført for desse medlemsstatane i
lista over medisinske spesialitetar som er felles for to eller
fleire medlemsstatar.

Sverige har sendt inn ein grunngjeven søknad om at
samfunnsmedisin vert oppført for denne medlemsstaten i lista
over medisinske spesialitetar som er felles for to eller fleire
medlemsstatar.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå embetsmannsutvalet for folkehelse, som er
oppnemnt i medhald av rådsavgjerd 75/365/EØF(3) —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I artikkel 7 nr. 2 i direktiv 93/16/EØF vert det gjort følgjande
endringar:

a) Under punktet «arbeidsmedisin» vert følgjande lagt til:

«Belgia: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

Luxembourg: médecine du travail».

b) Under punktet «arbeidsmedisin» vert «arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde» for «Nederland» endra til «arbeid
en gezondheid».

c) Under punktet «samfunnsmedisin» vert følgjande lagt til:

«Sverige: socialmedicin».

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal vedta dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan
31. desember 1998. 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.

2. Medlemsstatane skal syte for at teksta til dei viktigaste
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar, vert send til Kommisjonen.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. april 1998.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen

2001/EØS/51/05

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 119 av 22.4.1998, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 6.

(1) TEF L 165 av 7.7.1993, s. 1.
(2) TEF L 291 av 24.10.1997, s. 35.
(3) TEF L 167 av 30.6.1975, s. 19.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 49, artikkel 57 nr. 1 og 2 første og
tredje punktum og artikkel 66,

under henvisning til rådsdirektiv 93/16/EØF av 5. april 1993
om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig
godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/21/EF(2), særlig artikkel 44a og

ut fra følgende betraktninger:

Det forente kongerike har sendt inn en grunngitt søknad om at
betegnelsen for nevrokirurgi, indremedisin, ortopedisk kirurgi,
patologi og psykiatri endres for denne medlemsstaten i listen
over medisinske spesialiteter som er felles for alle
medlemsstater.

Luxembourg har sendt inn en grunngitt søknad om at
betegnelsen for klinisk biologi, gastroenterologisk kirurgi,
nukleærmedisin, maxillo-facial kirurgi og kjevekirurgi og
munnhulesykdommer blir oppført for denne medlemsstaten i
listen over medisinske spesialiteter som er felles for to eller
flere medlemsstater.

Hellas har sendt inn en grunngitt søknad om at betegnelsen for
onkologi endres for denne medlemsstaten i listen over
medisinske spesialiteter som er felles for to eller flere
medlemsstater.

Det forente kongerike har sendt inn en grunngitt søknad om at
betegnelsen for medisinsk mikrobiologi, thoraxkirurgi,
hjertesykdommer, venerologi, diagnostisk radiologi, onkologi,
geriatri, nyresykdommer, infeksjonssykdommer og
samfunnsmedisin endres for denne medlemsstaten i listen over
medisinske spesialiteter som er felles for to eller flere
medlemsstater.

Hellas har sendt inn en grunngitt søknad om at betegnelsen for
karkirurgi og samfunnsmedisin blir oppført for denne
medlemsstaten i listen over medisinske spesialiteter som er
felles for to eller flere medlemsstater.

Belgia, Irland og Det forente kongerike har sendt inn en
grunngitt søknad om at akuttmedisin blir oppført for disse
medlemsstatene i listen over medisinske spesialiteter som er

felles for to eller flere medlemsstater.

Danmark, Spania, Italia, Irland, Finland, Sverige og Det
forente kongerike har sendt inn en grunngitt søknad om at
klinisk nevrofysiologi blir oppført for disse medlemsstatene i
listen over medisinske spesialiteter som er felles for to eller
flere medlemsstater.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
embetsmannskomiteen for folkehelse nedsatt ved
rådsbeslutning 75/365/EØF(3) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 i direktiv 93/16/EØF gjøres følgende
endringer:

a) Under punktet «nevrokirurgi» erstattes betegnelsen
«neurological surgery» oppført ut for «Det forente
kongerike» med betegnelsen «neurosurgery».

b) Under punktet «indremedisin» erstattes betegnelsen
«general medicine» oppført ut for «Det forente
kongerike» med betegnelsen «general (internal)
medicine».

c) Under punktet «ortopedisk kirurgi» erstattes betegnelsen
«orthopaedic surgery» oppført ut for «Det forente
kongerike» med betegnelsen «trauma and orthopaedic
surgery».

d) Under punktet «patologi» erstattes betegnelsen «morbid
anatomy and histopathology» oppført ut for «Det forente
kongerike» med betegnelsen «histopathology».

e) Under punktet «psykiatri» erstattes betegnelsen
«psychiatry» oppført ut for «Det forente kongerike» med
betegnelsen «general psychiatry».

Artikkel 2

I artikkel 7 nr. 2 i direktiv 93/16/EØF gjøres følgende
endringer:

a) Under punktet «klinisk biologi» skal følgende tilføyes:

«Luxembourg: biologie clinique».

KOMMISJONSDIREKTIV 98/63/EF

av 3. september 1998

om endring av rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om
gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis(*)

2001/EØS/51/06

(3) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 19.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 253 av 15.9.1998, s. 24,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2000 av 
27. oktober 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 6.



b) Under punktet «medisinsk mikrobiologi» erstattes
betegnelsen «medical microbiology» oppført ut for «Det
forente kongerike» med betegnelsen «medical
microbiology and virology».

c) Under punktet «thoraxkirurgi» erstattes betegnelsen
«thoracic surgery» oppført ut for «Det forente kongerike»
med betegnelsen «cardio-thoracic surgery».

d) Under punktet «karkirurgi» skal følgende tilføyes:

«Hellas:Αγγειοχειρουργικης ».

e) Under punktet «hjertesykdommer» erstattes betegnelsen
«cardio-vascular diseases» oppført ut for «Det forente
kongerike» med betegnelsen «cardiology».

f) Under punktet «venerologi» erstattes betegnelsen
«venereology» oppført ut for «Det forente kongerike»
med betegnelsen «genito-urinary medicine».

g) Under punktet «diagnostisk radiologi» erstattes
betegnelsen «diagnostic radiology» oppført ut for «Det
forente kongerike» med betegnelsen «clinical radiology».

h) Under punktet «onkologi» erstattes betegnelsen
«Ακτινοϑεραπευτικη » oppført ut for «Hellas» med
«Ακτινοϑεραπευτικη — Ογκολογια», og betegnelsen
«radiotherapy» oppført ut for «Det forente kongerike»
med betegnelsen «clinical oncology».

i) Under punktet «geriatri» erstattes betegnelsen
«geriatrics» oppført ut for «Det forente kongerike» med
betegnelsen «geriatric medicine».

j) Under punktet «nyresykdommer» erstattes betegnelsen
«renal disease» oppført ut for «Det forente kongerike»
med betegnelsen «renal medicine».

k) Under punktet «infeksjonssykdommer» erstattes
betegnelsen «communicable diseases» oppført ut for
«Det forente kongerike» med betegnelsen «infectious
diseases».

l) Under punktet «samfunnsmedisin» tilføyes «Hellas:
Κοινωυικη Ιατρικη », og betegnelsen «community
medicine» oppført ut for «Det forente kongerike»
erstattes med betegnelsen «public health medicine».

m) Under punktet «gastroenterologisk kirurgi» skal følgende
tilføyes:

«Luxembourg: chirurgie gastro-entérologique».

n) Under punktet «nukleærmedisin» skal følgende tilføyes:

«Luxembourg: médicine nucléaire».

o) Under punktet «maxillo-facial kirurgi (grunnutdanning
som lege)» skal følgende tilføyes:

«Luxembourg: chirurgie maxillo-faciale».

p) Under punktet «kjevekirurgi og munnhulesykdommer
(grunnutdanning som lege)» skal følgende tilføyes:

«Luxembourg: chirurgie dentaire, orale maxillo-faciale».

q) Følgende to punkter tilføyes:

«— akuttmedisin

Irland: accident and emergency
medicine

Det forente kongerike: accident and emergency
medicine

— klinisk nevrofysiologi

Danmark: klinisk neurofysiology

Spania: neurofisiologia clinica

Irland: neurophysiology

Sverige: klinisk neurofysiologi

Det forente kongerike: clinical neurophysiology».

Artikkel 3

I artikkel 27 i direktiv 93/16/EØF gjøres følgende endringer:

a) Under «Gruppe 1 (fem år)» skal følgende tilføyes:

«— akuttmedisin».

b) Under «Gruppe 2 (fire år)» skal følgende tilføyes:

«— klinisk nevrofysiologi».

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 1999 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. september 1998.

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, særlig artikkel 40, artikkel 47 nr. 1 og 2 første og
tredje punktum og artikkel 55,

under henvisning til rådsdirektiv 93/16/EØF av 5. april 1993
om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig
godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre
kvalifikasjonsbevis(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/63/EF(2), særlig artikkel 44a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Italia har sendt inn en grunngitt søknad om at betegnelsen
for fødselshjelp og kvinnesykdommer, øyesykdommer og
lungesykdommer endres for denne medlemsstaten i listen
over medisinske spesialiteter som er felles for alle
medlemsstater, og at betegnelsen for klinisk biologi,
medisinsk mikrobiologi, plastikkirurgi, fordøyelses-
sykdommer, endokrinologi og fysikalsk medisin og
rehabilitering endres i listen over medisinske spesialiteter
som er felles for to eller flere medlemsstater.

2) Italia har sendt inn en grunngitt søknad om at betegnelsen
for klinisk kjemi, diagnostisk radiologi, onkologi og
geriatri oppføres for denne medlemsstaten i listen over
medisinske spesialiteter som er felles for to eller flere
medlemsstater. Listen over medisinske spesialiteter som
er felles for alle medlemsstater bør derfor endres med
hensyn til diagnostisk radiologi og onkologi.

3) Spania og Italia har sendt inn en grunngitt søknad om at
betegnelsen for samfunnsmedisin blir oppført for disse
medlemsstatene i listen over medisinske spesialiteter som
er felles for to eller flere medlemsstater.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra embetsmannskomiteen for folkehelse nedsatt
ved rådsbeslutning 75/365/EØF(3) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 i direktiv 93/16/EØF gjøres følgende
endringer:

a) Under punktet «fødselshjelp og kvinnesykdommer»
erstattes betegnelsen «ostetricia e ginecologia» oppført ut
for «Italia» med betegnelsen «ginecologia e ostetricia».

b) Under punktet «øyesykdommer» erstattes betegnelsen
«oculistica» oppført ut for «Italia» med betegnelsen
«oftalmologia».

c) Under punktet «lungesykdommer» erstattes betegnelsen
«tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio» oppført
ut for «Italia» med betegnelsen «malattie dell'apparato
respiratorio».

d) Følgende to punkter tilføyes:

«- diagnostisk radiologi:

Belgia: rad iod iagnos t i c / rön tgen
diagnose

Danmark: diagnostisk radiologi eller
røntgenundersøgelse

Tyskland: radiologische Diagnostik

Hellas: ακτινοδιαγνωστικη

Spania: radiodiagnóstico

Frankrike: radiodiagnostic et imagerie
médicale

Irland: diagnostic radiology

Italia: radiodiagnostica

Luxembourg: radiodiagnostic

Nederland: radiodiagnostiek

Østerrike: Medizinische Radiologie-
Diagnostik

Portugal: radiodiagnóstico

Finland: radiologia/radiologi

Sverige: medicinsk radiologi

Det forente 
kongerike: diagnostic radiology
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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/46/EF

av 21. mai 1999

om endring av rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger
og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis

og andre kvalifikasjonsbevis(*)

2001/EØS/51/07

(1) EFT L 165 av 7.7.1993, s. 1.
(2) EFT L 253 av 15.9.1998, s. 24.
(3) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 19.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 139 av 2.6.1999, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2000 av 27. oktober 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 6.



- onkologi:

Belgia: radio- et radiumthérapie/
radio- en radiumtherapie

Danmark: terapeutisk radiologi eller
strålebehandling

Tyskland: Strahlentherapie

Hellas: ακτινοϑεραπευτικη

Spania: oncologia radioterápica

Frankrike: oncologie, option radio-
thérapie

Irland: radiotherapy

Italia: radioterapia

Luxembourg: radiothérapie

Nederland: radiotherapie

Østerrike: Strahlentherapie-Radio-onko-
logie

Portugal: radioterapia

Finland: syöpätaudit ja sädehoito
cancersjukdomar och 
radioterapi

Sverige: onkology

Det forente 
kongerike: radiotherapy.»

Artikkel 2

I artikkel 7 nr. 2 i direktiv 93/16/EØF gjøres følgende
endringer:

a) Under punktet «klinisk biologi» erstattes betegnelsen
«patologia diagnostica di laboratorio» oppført ut for
«Italia» med betegnelsen «patologia clinica».

b) Under punktet «medisinsk mikrobiologi» erstattes
betegnelsen «microbiologia» oppført ut for«Italia» med
betegnelsen «microbiologia e virologia».

c) Under punktet «klinisk kjemi» skal følgende tilføyes:

«Italia: biochimica clinica».

d) Under punktet «plastikkirurgi» erstattes betegnelsen
«chirurgia plastica» oppført ved siden av «Italia» med
betegnelsen «chirurgia plastica e ricostruttiva».

e) Under punktet «fordøyelsessykdommer» erstattes
betegnelsen «malattie dell'apparato digerente, della
nutrizione e del ricambio» oppført ut for «Italia» med
betegnelsen «gastroenterologia».

f) Under punktet «endokrinologi» erstattes betegnelsen
«endocrinologia» oppført ut for «Italia» erstattes med
betegnelsen «endocrinologia e malattie del ricambio».

g) Under punktet «fysikalsk medisin og rehabilitering»
erstattes betegnelsen «fisioterapia» oppført ut for «Italia»
med betegnelsen «medicina fisica e riabilitazione».

h) Under punktet «geriatri» skal følgende tilføyes:

«Italia: geriatria».

i) Under punktet «samfunnsmedisin» skal følgende
tilføyes:

«Spania: medicina preventiva y salud pública
Italia: igiene e medicina sociale».

j) Punktene «diagnostisk radiologi» og «onkologi» utgår.

Artikkel 3

Under punktet «gruppe 2 (fire år)» i artikkel 26 i
direktiv 93/16/EØF tilføyes følgende strekpunkter:

«— diagnostisk radiologi
— onkologi».

Artikkel 4

Under punktet gruppe 2 (fire år) i artikkel 27 i direktiv
93/16/EØF utgår følgende strekpunkter:

«— diagnostisk radiologi
— onkologi».

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 vedta de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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

Artikkel 6

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

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. mai 1999.

For Kommisjonen

Mario MONTI

Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 1215/2000/EF

av 16. mai 2000

om forlengelse av vedtak nr. 710/97/EF om en samordnet fram
gangsmåte for å gi tillatelse på området satellittbaserte

personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 47, 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedtak nr. 710/97/EF(3) utløper 13. mai 2000,

2) Vedtaket bør forlenges til 31. desember 2003 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 12 i vedtak nr. 710/97/EF skal ordene ‘og skal være i kraft i tre år fra denne dato’ erstattes med
‘og skal være i kraft til 31. desember 2003’.

Artikkel 2

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

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE M. CARRILHO

President Formann

(1) EFT C 140 av 18.5.2000, s. 42.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 2. mars 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT) og rådsbeslutning av 2. mai 2000 (ennå ikke kunngjort

i EFT).
(3) EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 139 av 10.6.2000, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2000 av
27. oktober 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.200, s. 7.



11.10.2001 Nr. 51/31EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) EFT C 30 av 5.2.1999, s. 4.
(2) EFT C 169 av 16.6.1999, s. 36.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 6. mai 1999 (EFT C 279 av 1.10.1999, 

s. 389), Rådets felles holdning av 28. februar 2000 (EFT C 128 av 8.5.2000,
s. 32) og europaparlamentsbeslutning av 4. mai 2000 (ennå ikke
offentliggjort i EFT).

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),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den europeiske unions mål er å skape en stadig nærmere
sammenslutning mellom de europeiske stater og folk og
å sikre økonomisk og sosial framgang. I samsvar med
traktatens artikkel 14 nr. 2 utgjør det indre marked et
område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri
bevegelighet for tjenester samt etableringsadgang er
sikret. Utviklingen av informasjonssamfunnstjenester i et
område uten indre grenser er et viktig virkemiddel for å
fjerne de skrankene som skiller de europeiske folk.

2) Utviklingen av elektronisk handel i informasjons-
samfunnet gir betydelige sysselsettingsmuligheter i
Fellesskapet, særlig i små og mellomstore bedrifter, og
kan bidra til å stimulere både den økonomiske veksten i
europeiske foretak og deres investeringer i nyskaping,
samt styrke europeisk industris konkurranseevne,
forutsatt at alle får tilgang til Internett.

3) Fellesskapsretten og særtrekkene ved Fellesskapets
rettsorden er en vesentlig fordel for at europeiske borgere
og operatører fullt ut skal kunne dra nytte av de
mulighetene elektronisk handel byr på uten å måtte ta
hensyn til grenser. Dette direktiv har derfor som mål å

sikre et høyt fellesskapsrettslig integrasjonsnivå med
sikte på å opprette et reelt område uten indre grenser for
informasjonssamfunnstjenester.

4) Det er viktig å sørge for at den elektroniske handel kan
dra full nytte av det indre marked og at det dermed, på
samme måte som for rådsdirektiv 89/552/EØF av 
3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser
om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller
forskrift i medlemsstatene(4), kan oppnås et høyt rettslig
integrasjonsnivå i Fellesskapet.

5) Utviklingen av informasjonssamfunnstjenester i
Fellesskapet hemmes av mange rettslige hindringer for
det indre markeds gode virkemåte som gjør det mindre
attraktivt å utøve etableringsadgang og adgang til fri
tjenesteyting. Disse hindringene består i ulikheter i
lovgivningene og usikkerhet med hensyn til hvilke
nasjonale regler som skal anvendes på disse tjenestene. I
mangel av samordning og tilpasning av lovgivningene på
de berørte områder, kan disse hindringene begrunnes ut
fra EF-domstolens rettspraksis. Det råder rettslig
usikkerhet om i hvilken grad medlemsstatene kan
kontrollere tjenester som har sitt opphav i en annen
medlemsstat.

6) I henhold til Fellesskapets mål, traktatens artikkel 43 og
49 og den avledede fellesskapsretten bør disse
hindringene fjernes gjennom en samordning av visse
nasjonale lovgivninger og en klargjøring av visse
rettslige begreper på fellesskapsplan, i den utstrekning
dette er nødvendig av hensyn til det indre markeds gode
virkemåte. Siden dette direktiv bare berører visse
spørsmål som skaper problemer for det indre marked, er
det fullt ut i samsvar med kravet i traktatens artikkel 5 om
samsvar med nærhetsprinsippet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/31/EF

av 8. juni 2000

om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk 
handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel)(*)

2001/EØS/51/09

(4) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, 
s. 60).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, 
s. 8.



(1) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29.
(2) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.
(3) EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet endret ved europaparlaments- og

rådsdirektiv 97/55/EF (EFT L 290 av 23.10.1997, s. 18).

7) For å sikre rettssikkerheten og forbrukernes tillit må det i
dette direktiv fastsettes en klar generell ramme for visse
rettslige aspekter ved elektronisk handel i det indre
marked.

8) Formålet med dette direktiv er å skape en rettslig ramme
som sikrer fri bevegelighet for informasjonssam-
funnstjenester mellom medlemsstatene, ikke å
harmonisere strafferettsområdet som sådant.

9) I mange tilfeller kan fri bevegelighet for
informasjonssamfunnstjenester være et konkret
fellesskapsrettslig uttrykk for et mer generelt prinsipp,
nemlig ytringsfriheten, som hjemlet i artikkel 10 nr. 1 i
Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene
og de grunnleggende friheter, som samtlige medlems-
stater har ratifisert. På denne bakgrunn må direktivene
som omhandler yting av informasjonssamfunnstjenester
sikre at slik virksomhet kan utøves fritt etter nevnte
artikkel, med forbehold bare for de restriksjoner som er
fastsatt i nr. 2 i nevnte artikkel og i traktatens artikkel 46
nr. 1. Hensikten med dette direktiv er ikke å påvirke
grunnleggende nasjonale regler og prinsipper med
hensyn til ytringsfriheten.

10) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet begrenser
tiltakene fastsatt i dette direktiv seg strengt til det som er
nødvendig for å oppnå et indre marked som virker godt.
Der det er nødvendig med tiltak på fellesskapsplan, og for
å sikre et område virkelig uten indre grenser med hensyn
til elektronisk handel, må direktivet sikre et høyt
vernenivå for de mål som er av allmenn interesse, særlig
beskyttelse av mindreårige og av menneskeverdet,
forbrukervernet og vernet av folkehelsen. I henhold til
traktatens artikkel 152 er vern av folkehelsen en
grunnleggende del av Fellesskapets politikk på andre
områder.

11) Dette direktiv berører ikke det eksisterende vernenivå,
særlig med hensyn til vern av folkehelsen og
forbrukerinteressene, og som er fastsatt ved
fellesskapsdokumenter. Blant annet utgjør rådsdirektiv
93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i
forbrukeravtaler(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv
97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved
fjernsalgsavtaler(2) et grunnleggende element for
forbrukervernet i kontraktsforhold. Disse direktivene
kommer i sin helhet til anvendelse også på
informasjonssamfunnstjenester. Samme gjeldende
fellesskapsrett som får anvendelse i sin helhet på
informasjonssamfunnstjenester, omfatter i tillegg særlig
rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om
villedende og sammenlignende reklame(3), rådsdirektiv

87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om forbruker-
kreditt(4), rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5),
rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om
pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(6),
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar
1998 om forbrukarvern ved opplysning av prisar på
forbruksvarer(7), rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992
om alminnelig produktsikkerhet(8), europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/47/EF av 26. oktober 1994 om
beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter
ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom
(timeshare-avtaler)(9), europaparlaments- og rådsdirektiv
98/27/EF av 19. mai 1998 om nedlegging av forbod med
omsyn til vern av forbrukarinteresser(10), rådsdirektiv
85/374/EØF av 25. juli 1985 om produktansvar(11),
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 
25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og
tilknyttede garantier(12), det framtidige europa-
parlaments- og rådsdirektivet om fjernsalg av finansielle
tjenester til forbrukere og rådsdirektiv 92/28/EØF av 
31. mars 1992 om reklame for legemidler til
mennesker(13). Dette direktiv bør ikke berøre
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/43/EF av 
6. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om reklame og sponsing til fordel for
tobakksvarer(14), som er vedtatt innenfor rammen av det
indre marked, eller direktiver om vern av folkehelsen.
Dette direktiv utfyller informasjonskravene fastsatt i de
nevnte direktiver, særlig direktiv 97/7/EF.

12) Visse former for virksomhet må utelukkes fra dette
direktivs virkeområde, da adgangen til å yte tjenester på
disse områdene på det nåværende stadium ikke kan
garanteres etter traktaten eller gjeldende avledet
regelverk. Denne utelukkelsen berører ikke dokumenter
som kan vise seg å være nødvendige for det indre
markeds gode virkemåte. Beskatning, særlig
merverdiavgift, som pålegges mange av tjenestene
omfattet av dette direktiv, må utelukkes fra direktivets
virkeområde.

13) Dette direktiv har ikke som mål å fastsette regler om
skatte- og avgiftsplikt, og berører heller ikke
utarbeidingen av fellesskapsdokumenter om skatte- og
avgiftsmessige sider ved elektronisk handel.
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(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1.
(3) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
(4) EFT L 320 av 28.11.1998, s. 54.

14) Vernet av fysiske personer i forbindelse med 
edb-behandling av personopplysninger reguleres
utelukkende av 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(1), og av europaparlaments- og rådsdirektiv
97/66/EF av 15. desember 1997 om behandling av
personopplysninger og vern av privatlivets fred innen
telekommunikasjonssektoren(2), som i sin helhet får
anvendelse på informasjonssamfunnstjenester. Med disse
direktivene er det allerede fastsatt en fellesskapsrettslig
ramme på området persondata, og det er derfor ikke
nødvendig å behandle dette spørsmålet i dette direktiv for
å sikre at det indre marked virker godt, særlig fri
bevegelse for personopplysninger mellom medlems-
statene. Dette direktiv bør gjennomføres og anvendes i
fullt samsvar med prinsippene for beskyttelse av
personopplysninger, særlig med hensyn til uønskede
kommersielle meddelelser og mellommanns ansvar.
Dette direktiv kan ikke hindre anonym bruk av åpne nett
som Internett.

15) Telekommunikasjonsfortroligheten er sikret i artikkel 5 i
direktiv 97/66/EF. I henhold til nevnte direktiv skal
medlemsstatene forby enhver form for inngripen i eller
overvåking av slik kommunikasjon av andre enn
avsenderen og mottakeren, unntatt dersom dette er tillatt
i henhold til lov.

16) Utelukkelsen av pengespillvirksomhet fra dette direktivs
virkeområde omfatter bare hasardspill, lotterier og
veddemål som innebærer at det satses penger.
Utelukkelsen omfatter ikke konkurranser eller spill som
har som mål å fremme salg av varer eller tjenester, der
eventuell betaling bare brukes til å anskaffe de varer eller
tjenester som disse konkurransene eller spillene skal
fremme salget av.

17) Definisjonen av informasjonssamfunnstjenester finnes
allerede i fellesskapsretten, i europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter samt regler for informasjonssam-
funnstjenester(3), og i europaparlaments- og rådsdirektiv
98/84/EF av 20. november 1998 om rettsleg vern av
tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande tenester(4).
Denne definisjonen omfatter enhver tjeneste som ytes,
vanligvis mot vederlag, over avstand ved bruk av
elektronisk utstyr for behandling (herunder digital
komprimering) og lagring av data, på individuell
anmodning fra en tjenestemottaker. Tjenestene som er
nevnt i den veiledende listen gjengitt i vedlegg V til
direktiv 98/34/EF, men som ikke omfatter behandling og
lagring av data, omfattes ikke av denne definisjonen.

18) Informasjonssamfunnstjenester omfatter en lang rekke
former for økonomisk virksomhet som foregår
direktekoplet. Slik virksomhet kan særlig bestå i
direktekoplet salg av varer. Virksomhet som varelevering
som sådan eller frakoplet tjenesteyting er ikke omfattet.
Informasjonssamfunnstjenester er ikke begrenset
utelukkende til tjenester som fører til direktekoplet
kontraktsinngåelse, men i den grad de utgjør en form for
økonomisk virksomhet omfatter de også tjenester der
vederlaget ikke ytes av dem som mottar dem, f.eks.
tjenester som går ut på å tilby direktekoplet informasjon
eller direktekoplede kommersielle meddelelser, eller som
leverer verktøy for søking etter, tilgang til og gjenfinning
av data. Informasjonssamfunnstjenester omfatter også
tjenester som består i å overføre informasjon over et
kommunikasjonsnett, å skaffe tilgang til et
kommunikasjonsnett eller å være vert for informasjon gitt
av en tjenestemottaker. Fjernsynstjenester i henhold til
direktiv 89/552/EØF og radiokringkastingstjenester er
ikke informasjonssamfunnstjenester, da de ikke ytes på
individuell anmodning. Derimot er tjenester som
overføres fra punkt til punkt, som video på bestilling eller
levering av kommersielle meddelelser med elektronisk
post informasjonssamfunnstjenester. Fysiske personers
bruk av elektronisk post eller tilsvarende individuelle
kommunikasjonsmidler som ikke er et ledd i deres
forretnings- eller yrkesmessige virksomhet, herunder
bruk i forbindelse med kontraktsinngåelse mellom slike
personer, er ikke en informasjonssamfunnstjeneste. Det
avtalemessige forhold mellom en arbeidstaker og en
arbeidsgiver er ikke en informasjonssamfunnstjeneste.
Former for virksomhet som ikke kan utøves over avstand
med elektroniske midler, som lovfestet revisjon av et
foretaks regnskap eller en legekonsultasjon som krever
en fysisk undersøkelse av pasienten, er ikke
informasjonssamfunnstjenester.

19) Bestemmelsen av en tjenesteyters etableringssted bør
skje i samsvar med Domstolens rettspraksis, der det
framgår at begrepet etablering innebærer faktisk utøvelse
av økonomisk virksomhet gjennom et fast forretningssted
på ubestemt tid. Dette kravet er også oppfylt når et
selskap er stiftet for et gitt tidsrom. Etableringsstedet for
et selskap som yter tjenester via et nettsted i Internett er
verken det stedet der de tekniske midler som tjener som
støtte for nettstedet befinner seg, eller det stedet der det
er tilgang til nettstedet, men det stedet der selskapet
utøver sin økonomiske virksomhet. I tilfeller der en
tjenesteyter har flere etableringssteder, er det viktig å
fastslå fra hvilket etableringssted den aktuelle tjenesten
ytes. I tilfeller der det er vanskelig å fastslå hvilket av
flere etableringssteder en gitt tjeneste ytes fra, er
etableringsstedet det stedet der tjenesteyteren har senteret
for de former for virksomhet som er knyttet til denne
særlige tjenesten.
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(1) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14.

20) Definisjonen av «tjenestemottaker» omfatter alle former
for bruk av informasjonssamfunnstjenester, enten
brukeren er en person som leverer informasjon i åpne nett
som Internett eller en person som søker etter informasjon
i Internett av private eller yrkesmessige grunner.

21) Omfanget av det samordnede området berører ikke en
framtidig fellesskapsharmonisering med hensyn til
informasjonssamfunnstjenester og framtidig lovgivning
vedtatt på nasjonalt plan i samsvar med fellesskapsretten.
Det samordnede området omfatter bare krav til
direktekoplet virksomhet som direktekoplet informasjon,
direktekoplet reklame, direktekoplet kjøp og
direktekoplet kontraktsinngåelse, og berører ikke
medlemsstatenes lovfestede krav med hensyn til 
varer, som sikkerhetsstandarder, merkeplikt eller
produktansvar, eller medlemsstatenes krav med hensyn
til levering eller transport av varer, herunder distribusjon
av legemidler. Det samordnede området omfatter ikke
offentlige myndigheters utøvelse av forkjøpsrett for visse
varer, som kunstverker.

22) Tilsynet med informasjonssamfunnstjenester bør føres
ved virksomhetens opprinnelsessted for å sikre et
effektivt vern av mål som er av allmenn interesse. For
dette formål må det garanteres at vedkommende
myndighet sikrer dette vernet ikke bare for sin egen stats
borgere, men for alle borgere i Fellesskapet. For å bedre
den gjensidige tillit mellom medlemsstatene er det
grunnleggende nødvendig å presisere at dette er ansvaret
til den stat der tjenestene har sin opprinnelse. For å sikre
reell adgang til tjenesteyting og rettssikkerheten for
tjenesteytere og tjenestemottakere, bør disse
informasjonssamfunnstjenestene i prinsippet være
underlagt lovgivningen i medlemsstaten der
tjenesteyteren er etablert.

23) Dette direktiv har ikke som formål å etablere
tilleggsregler innen internasjonal privatrett i forbindelse
med lovkonflikter eller å berøre domstolenes
kompetanse. Bestemmelsene i den lovgivning som gis
anvendelse etter reglene for internasjonal privatrett, må
ikke innskrenke adgangen til å yte informasjons-
samfunnstjenester som fastsatt i dette direktiv.

24) I forbindelse med dette direktiv er det uten hensyn til
prinsippet om tilsyn ved informasjonssamfunns-
tjenestenes opprinnelsessted tillatt for medlemsstater, på
vilkårene fastsatt i dette direktiv, å treffe tiltak for å
begrense den frie bevegelighet for informasjons-
samfunnstjenester.

25) Nasjonale domstoler, herunder de alminnelige domstoler,
kan ved behandling av privatrettslige tvister treffe tiltak
med sikte på å avvike fra adgangen til å yte
informasjonssamfunnstjenester i samsvar med vilkårene
fastsatt i dette direktiv.

26) Medlemsstatene kan, i samsvar med vilkårene fastsatt i
dette direktiv, anvende sine nasjonale strafferettsregler og
sin nasjonale straffeprosess med sikte på å iverksette alle
etterforskningstiltak og andre tiltak som måtte være
nødvendige for å oppklare og forfølge straffbare forhold,
uten å måtte underrette Kommisjonen om disse tiltakene.

27) Dette direktiv bidrar sammen med det framtidige
europaparlaments- og rådsdirektivet om fjernsalg av
finansielle tjenester til forbrukere til at det skapes en
rettslig ramme for direktekoplet yting av finansielle
tjenester. Dette direktiv foregriper ikke framtidige
initiativer på området finansielle tjenester, særlig når det
gjelder harmonisering av atferdsreglene på dette området.
Den mulighet medlemsstatene har etter dette direktiv til
under bestemte omstendigheter å innskrenke adgangen til
å yte informasjonssamfunnstjenester for å verne
forbrukerne, omfatter også tiltak på området finansielle
tjenester, særlig tiltak med henblikk på å verne investorer.

28) Medlemsstatenes forpliktelse til ikke å kreve
forhåndstillatelse for adgang til å utøve virksomhet som
yter av informasjonssamfunnstjenester, gjelder ikke for
de posttjenester som er omfattet av europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles
regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester
i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet(1), og
som består i fysisk overlevering av en utskrift av en 
e-postmelding, og berører ikke ordningene med frivillig
akkreditering, særlig for ytere av sertifiseringstjenester
for elektroniske signaturer.

29) Kommersielle meddelelser er av avgjørende betydning
for finansieringen av informasjonssamfunnstjenester og
for utviklingen av en lang og variert rekke av nye
gratistjenester. Av hensyn til forbrukervernet og god
forretningsskikk må kommersielle meddelelser, herunder
meddelelser om rabatter og salgsfremmende tilbud,
konkurranser og spill tilfredsstille en rekke krav til
oversiktlighet. Disse kravene berører ikke direktiv
97/7/EF. Dette direktiv bør ikke få noen virkning for
eksisterende direktiver om kommersielle meddelelser,
særlig direktiv 98/43/EF.

30) Sending av uønskede kommersielle meddelelser med
elektronisk post kan være irriterende for forbrukerne og
for yterne av informasjonssamfunnstjenester, og kan også
føre til at interaktive nett ikke virker på en
tilfredsstillende måte. Spørsmålet om mottakers
samtykke for visse former for uønskede kommersielle
meddelelser behandles ikke i dette direktiv, men har
allerede vært behandlet, særlig i direktiv 97/7/EF og i
direktiv 97/66/EF. I de medlemsstater som tillater
sending av uønskede kommersielle meddelelser med
elektronisk post, bør foretakenes installering av
hensiktsmessige filtreringssystemer stimuleres og lettes.
Dessuten må under enhver omstendighet uønskede
kommersielle meddelelser klart kunne identifiseres som
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(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

sådanne for å bedre oversiktligheten og fremme
funksjonsevnen til slike systemer som er installert av
foretakene. Sending av uønskede kommersielle
meddelelser med elektronisk post bør ikke føre til
tilleggskostnader for mottakeren.

31) De medlemsstater som tillater at tjenesteytere etablert på
deres territorium sender uønskede kommersielle
meddelelser med elektronisk post uten at mottakeren på
forhånd har gitt sitt samtykke, må påse at tjenesteyterne
jevnlig konsulterer reservasjonsregistrene der fysiske
personer som ikke ønsker å motta denne form for
kommersielle meddelelser, kan registrere seg, og at de
respekterer disse personers ønske.

32) For å fjerne hindringer for utviklingen av tjenester over
landegrensene i Fellesskapet som utøvere av lovregulerte
yrker kan tilby i Internett, er det nødvendig å sikre at de
regler for utøvelse av yrket som er fastsatt særlig for å
verne forbrukerne eller folkehelsen, overholdes på
fellesskapsplan. Atferdsregler på fellesskapsplan er det
beste virkemiddel for å fastsette de yrkesetiske reglene
som skal anvendes på kommersielle meddelelser. Det bør
oppmuntres til utarbeiding og eventuelt tilpasning av
slike atferdsregler, uten at dette går ut over selv-
stendigheten til bransjeorganer og -sammenslutninger.

33) Dette direktiv utfyller fellesskapsretten og nasjonal
lovgivning med hensyn til lovregulerte yrker, slik at det
opprettholdes et sammenhengende sett av regler på dette
område.

34) Hver medlemsstat må tilpasse de deler av sin lovgivning
som inneholder krav, særlig formkrav, som kan hindre
bruken av elektronisk inngåtte kontrakter. Det må foretas
en systematisk gjennomgåelse av den lovgivning som
krever slik tilpasning, og gjennomgåelsen må omfatte
alle nødvendige faser og ledd i kontraktsprosessen,
herunder arkivering av kontrakten. Resultatet av denne
tilpasningen skal være å muliggjøre elektronisk inngåelse
av kontrakter. Rettsvirkningen av elektroniske signaturer
behandles i europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskaps-
ramme for elektroniske signaturer(1). Mottakskvitteringen
fra tjenesteyteren kan bestå i direktekoplet yting av den
betalte tjenesten.

35) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes mulighet til
å opprettholde eller fastsette generelle eller spesifikke
lovfestede krav til kontrakter som kan oppfylles med
elektroniske midler, særlig krav til sikkerhet med hensyn
til elektroniske signaturer.

36) Medlemsstatene kan opprettholde restriksjoner på bruk
av elektroniske kontrakter når det gjelder kontrakter der
loven krever medvirkning av domstoler, offentlige
myndigheter eller yrker der det utøves offentlig
myndighet. Denne muligheten omfatter også kontrakter

der det kreves medvirkning av domstoler, offentlige
myndigheter eller yrker der det utøves offentlig
myndighet for at de skal ha rettsvirkning overfor
tredjemann, samt kontrakter der loven krever bekreftelse
eller attestasjon av notarius publicus.

37) Medlemsstatenes forpliktelse til å fjerne hindringer for
bruken av elektroniske kontrakter omfatter bare
hindringer som følger av lovfestede krav, og ikke
hindringer av praktisk art som skyldes at det i visse
tilfeller ikke er mulig å bruke elektroniske midler.

38) Medlemsstatenes forpliktelse til å fjerne hindringer for
bruken av elektroniske kontrakter skal gjennomføres i
samsvar med de lovfestede krav til kontrakter som er
uttrykt i fellesskapsretten.

39) Unntak fra bestemmelsene om kontrakter inngått
utelukkende ved bruk av elektronisk post eller tilsvarende
individuelle meddelelser som fastsatt i dette direktiv, må
med hensyn til de opplysninger som skal gis og det å
foreta bestilling, ikke føre til at disse bestemmelser
omgås av yterne av informasjonssamfunnstjenester.

40) Både eksisterende og nye forskjeller mellom
medlemsstatenes lovgivning og rettspraksis med hensyn
til tjenesteyternes ansvar når de opptrer som
mellommenn, er til hinder for det indre markeds
virkemåte, særlig ved at de vanskeliggjør utviklingen av
tjenester over landegrensene og skaper
konkurransevridning. Tjenesteyterne har i visse tilfeller
plikt til å handle for å forhindre ulovlig virksomhet eller
bringe den til opphør. Dette direktiv bør danne et
hensiktsmessig grunnlag for utarbeiding av raske og sikre
framgangsmåter for fjerning av ulovlig informasjon og
sperring av tilgangen til den. Slike framgangsmåter bør
utarbeides på grunnlag av frivillige avtaler
framforhandlet mellom alle berørte parter og oppmuntres
til av medlemsstatene. Alle parter som deltar i ytingen av
informasjonssamfunnstjenester har interesse av at slike
framgangsmåter vedtas og anvendes. Bestemmelsene i
dette direktiv om ansvar bør ikke hindre de forskjellige
berørte parters utvikling og faktiske bruk av tekniske
beskyttelses- og identifikasjonssystemer samt
overvåkingsverktøy som er muliggjort ved digital
teknologi, samtidig som begrensningene fastsatt i
direktiv 95/46/EF og 97/66/EF overholdes.

41) Ved dette direktiv skapes det balanse mellom de
forskjellige berørte interesser og fastsettes det prinsipper
som kan tjene som utgangspunkt for standarder og avtaler
innen bransjen.

42) Ansvarsfritakene fastsatt i dette direktiv gjelder bare for
tilfeller der informasjonssamfunnstjenesteyterens
virksomhet er begrenset til den tekniske prosessen med å
drive og gi tilgang til et kommunikasjonsnett der
informasjon som er gjort tilgjengelig av tredjemann,
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overføres eller lagres midlertidig, utelukkende med det
formål å øke overføringseffektiviteten. Denne
virksomheten er av rent teknisk, automatisk og passiv art,
noe som betyr at yteren av informasjonssam-
funnstjenester verken har kunnskap om eller kontroll
over den informasjon som overføres eller lagres.

43) En tjenesteyter kan gis ansvarsfritak ved ren formidling
og mellomlagring dersom vedkommende ikke har noen
befatning med den informasjon som overføres. Dette
forutsetter blant annet at han ikke foretar noen endringer
i den informasjon han overfører. Dette kravet omfatter
ikke tekniske inngrep som foretas under overføringen, da
de ikke endrer den overførte informasjons integritet.

44) En tjenesteyter som bevisst samarbeider med en mottaker
av sine tjenester i den hensikt å begå ulovlige handlinger,
går utover grensen for ren formidling eller
mellomlagring, og omfattes derfor ikke av de former for
ansvarsfritak som er fastsatt for denne type virksomhet.

45) De ansvarsbegrensninger som er fastsatt for tjenestey-
tende mellommenn i dette direktiv, er ikke til hinder for
at det gis forskjellige former for pålegg. Disse påleggene
kan blant annet ha form av en beslutning fra en domstol
eller forvaltningsmyndighet med krav om at overtredelser
bringes til opphør eller forhindres, herunder ved fjerning
av den ulovlige informasjonen eller ved at tilgangen til
den sperres.

46) For å omfattes av en ansvarsbegrensning må en yter av en
informasjonssamfunnstjeneste som består i å lagre
informasjon, så snart vedkommende faktisk har fått
kjennskap til eller er blitt klar over ulovlig virksomhet,
umiddelbart treffe tiltak med sikte på å fjerne den
aktuelle informasjonen eller sperre tilgangen til den. Når
den fjernes eller tilgangen til den sperres, skal det skje
under overholdelse av prinsippet om ytringsfrihet og 
de framgangsmåter som er fastsatt for dette formål 
på nasjonalt plan. Dette direktiv berører ikke
medlemsstatenes mulighet til å fastsette spesifikke krav
som skal være oppfylt så snart som mulig før
informasjonen fjernes eller tilgangen til den sperres.

47) Det er bare med hensyn til generelle forpliktelser
medlemsstatene er forhindret fra å pålegge tjenesteytere
overvåkingsplikt. Dette omfatter ikke overvåkingsplikt i
særskilte tilfeller, og berører særlig ikke avgjørelser
truffet av nasjonale myndigheter i samsvar med nasjonal
lovgivning.

48) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes mulighet til
å kreve av tjenesteytere som er verter for informasjon fra
sine tjenestemottakere at de handler med den varsomhet
som med rimelighet må kunne ventes av dem, og som er
nærmere angitt i den nasjonale lovgivning, med sikte på
å avdekke og forhindre visse typer ulovlig virksomhet.

49) Medlemsstatene og Kommisjonen bør oppmuntre til
utarbeiding av atferdsregler. Dette berører ikke disse
reglenes frivillige karakter og de berørte parters mulighet
til fritt å bestemme om de vil følge disse reglene.

50) Det er viktig at det foreslåtte direktivet om harmonisering
av visse aspekter ved opphavsretten og beslektede
rettigheter i informasjonssamfunnet og dette direktiv trer
i kraft til samme tid, slik at det etableres klare
rammeregler for tredjemanns ansvar ved krenkelse av
opphavsretten og beslektede rettigheter på
fellesskapsplan.

51) I tilfeller der det er nødvendig, bør hver medlemsstat ha
plikt til å endre enhver lovgivning som kan hemme
bruken av utenrettslig elektronisk tvisteløsning.
Resultatet av en slik endring bør være at slike ordninger
effektivt og faktisk gis mulighet til å virke i lovverket og
i praksis, også over landegrensene.

52) For at det indre markeds friheter virkelig skal kunne
utøves, må skadelidte sikres reell adgang til
tvisteløsningsordninger. De skader som kan oppstå i
forbindelse med informasjonssamfunnstjenester,
kjennetegnes både ved sitt høye tempo og ved sin
geografiske utstrekning. På bakgrunn av dette
kjennetegnet og nødvendigheten av å påse at nasjonale
myndigheter ikke setter den gjensidige tillit de bør ha til
hverandre i fare, oppfordres i dette direktiv
medlemsstatene til å sørge for at hensiktsmessige former
for klageadgang er tilgjengelige. Medlemsstatene bør
vurdere behovet for å gi adgang til domstolsbehandling
med egnede elektroniske midler.

53) I direktiv 98/27/EF, som kommer til anvendelse på
informasjonssamfunnstjenester, er det fastsatt en
forbudsordning med sikte på vern av forbrukernes
kollektive interesser. Denne ordningen vil bidra til fri
bevegelighet for informasjonssamfunnstjenester ved å
sikre et høyt vernenivå for forbrukerne.

54) Sanksjonene fastsatt innenfor rammen av dette direktiv
berører ikke eventuelle andre former for sanksjoner eller
klageadgang fastsatt i nasjonal lovgivning. Medlems-
statene plikter ikke å fastsette strafferettslige sanksjoner
for overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til dette direktiv.

55) Dette direktiv berører ikke den lovgivning som får
anvendelse for kontraktsmessige forpliktelser i
forbindelse med forbrukeravtaler. Dette direktiv kan
følgelig ikke føre til at forbrukerne fratas et vern de har i
kraft av de ufravikelige reglene med hensyn til
kontraktsmessige forpliktelser som er fastsatt i
lovgivningen til den medlemsstat der vedkommende
forbruker har sitt vanlige bosted.
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(1) EFT C 23 av 28.1.1999, s. 1.

56) Når det gjelder unntaket fastsatt i dette direktiv for
kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med
forbrukeravtaler, bør disse forpliktelser forstås som å
omfatte opplysninger om vesentlige deler av kontraktens
innhold, herunder forbrukerens rettigheter, som har
avgjørende innflytelse på beslutningen om å inngå
kontrakten.

57) I samsvar med konsekvent rettspraksis i De europeiske
fellesskaps domstol beholder en medlemsstat retten til å
treffe tiltak mot en tjenesteyter som er etablert i en annen
medlemsstat, men hvis virksomhet helt eller
hovedsakelig er rettet mot førstnevnte medlemsstats
territorium, dersom valget av etableringssted er gjort med
henblikk på å unndra seg de reglene som ville komme til
anvendelse på tjenesteyteren dersom denne var etablert
på territoriet til førstnevnte medlemsstat.

58) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på tjenester levert
av ytere etablert i en tredjestat. Med tanke på den
elektroniske handels verdensomspennende dimensjon
bør det likevel sikres at fellesskapsbestemmelsene er i
samsvar med de internasjonale regler. Dette direktiv
berører ikke resultatene av pågående drøftinger om
rettslige spørsmål i internasjonale organisasjoner (WTO,
OECD, Uncitral (Den internasjonale voldgiftsdom-
stolen)).

59) Til tross for den elektroniske kommunikasjons
verdensomspennende karakter er det nødvendig å
samordne nasjonale lovgivningsmessige tiltak på EU-
plan for å hindre at det indre marked stykkes opp og for
å fastsette egnede europeiske rammeregler. Denne
samordningen bør også bidra til å skape en sterk felles
forhandlingsposisjon i internasjonale fora.

60) For å muliggjøre en uhindret utvikling av elektronisk
handel må den rettslige rammen være klar og enkel,
forutsigbar og i samsvar med reglene som kommer til
anvendelse på internasjonalt plan, slik at den ikke får
skadevirkninger for europeisk industris konkurranseevne
og ikke er til hinder for nyskapingen i denne sektor.

61) Dersom markedet faktisk skal virke ved hjelp av
elektroniske midler i et globalisert miljø, må Den
europeiske union og de viktigste områdene utenfor
Europa arbeide sammen med sikte på en gjensidig
tilpasning av lovgivning og framgangsmåter.

62) Samarbeidet med tredjestater på området elektronisk
handel bør styrkes, særlig med søkerstatene,
utviklingslandene og Den europeiske unions øvrige
handelspartnere.

63) Vedtakelsen av dette direktiv hindrer ikke
medlemsstatene i å ta hensyn til de virkninger
framveksten av informasjonssamsfunnet får på det
sosiale, samfunnsmessige og kulturelle plan. Særlig bør

den ikke hindre tiltak beregnet på å nå sosiale, kulturelle
og demokratiske mål som medlemsstatene måtte vedta i
samsvar med fellesskapsretten og under hensyntagen til
sitt språklige mangfold, sine nasjonale og regionale
særtrekk og sin kulturelle arv, og på å sikre og
opprettholde allmennhetens tilgang til et bredest mulig
tilbud av informasjonssamfunnstjenester. Utviklingen av
informasjonssamfunnet må uansett sikre borgerne i
Fellesskapet tilgang til den europeiske kulturarv
formidlet i et digitalt miljø.

64) Med elektronisk kommunikasjon råder medlemsstatene
over et ypperlig middel for yting av offentlige tjenester
på det kulturelle, utdanningsmessige og språklige
området.

65) I sin resolusjon av 19. januar 1999 om forbruker-
dimensjonen i informasjonssamfunnet(1) understreket
Rådet at forbrukervernet fortjener særlig oppmerksomhet
på dette området. Kommisjonen skal undersøke i hvilken
utstrekning gjeldende forbrukervernbestemmelser gir et
utilstrekkelig vern i forbindelse med informasjons-
samfunnet, og vil der dette er nødvendig identifisere
manglene i denne delen av regelverket og de aspekter
som eventuelt krever ytterligere tiltak. Ved behov bør
Kommisjonen utarbeide særskilte tilleggsforslag med
sikte på å avhjelpe de mangler den måtte ha oppdaget — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å bidra til at det indre
marked virker på en tilfredsstillende måte ved at det sikres fri
bevegelighet for informasjonssamfunnstjenester mellom
medlemsstatene.

2. Ved dette direktiv tilnærmes, i det omfang som er
nødvendig for å nå målet nevnt i nr. 1, visse nasjonale
bestemmelser om informasjonssamfunnstjenester som gjelder
det indre marked, tjenesteyternes etablering, kommersielle
meddelelser, elektroniske kontrakter, mellommanns ansvar,
atferdsregler, utenrettslig tvisteløsning, klageadgang og
samarbeid mellom medlemsstatene.

3. Dette direktiv utfyller den del av fellesskapsretten som
får anvendelse på informasjonssamfunnstjenester, men uten å
berøre det vernenivå, særlig på områdene folkehelse og
forbrukerinteresser, som er etablert ved fellesskapsdokumenter
og den nasjonale lovgivning som gjennomfører dem, såfremt
dette ikke innskrenker adgangen til å yte informasjons-
samfunnstjenester.
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(EFT L 184 av 12.7.1997, s. 31).

4. Dette direktiv etablerer ikke nye regler i internasjonal
privatrett og behandler ikke domstolenes kompetanse.

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) skatteområdet,

b) spørsmål vedrørende informasjonssamfunnstjenester som
omfattes av direktiv 95/46/EF og 97/66 EF,

c) spørsmål vedrørende avtaler eller praksis som reguleres
av kartellovgivningen,

d) følgende former for virksomhet på området
informasjonssamfunnstjenester:

— virksomhet som notarius publicus eller tilsvarende
yrker, såfremt virksomheten er direkte og spesifikt
knyttet til utøvelse av offentlig myndighet,

— representasjon av en klient og forsvar av
vedkommendes interesser i retten,

— pengespillvirksomhet med innsats i form av penger
i hasardspill, herunder lotterier og veddemål.

6. Dette direktiv berører ikke tiltak truffet på
fellesskapsplan eller på nasjonalt plan, i samsvar med
fellesskapsretten, for å fremme kulturelt og språklig mangfold
og sikre pluralisme.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «informasjonssamfunnstjenester»: tjenester i henhold til
artikkel 1 nr. 2 i direktiv 98/34/EF, endret ved direktiv
98/48/EF,

b) «tjenesteyter»: enhver fysisk eller juridisk person som
yter en informasjonssamfunnstjeneste,

c) «etablert tjenesteyter»: en tjenesteyter som faktisk utøver
økonomisk virksomhet ved bruk av et fast forretningssted
på ubestemt tid. Nærvær og bruk av de tekniske midler og
teknologier som er nødvendige for å yte tjenesten, betyr
ikke at tjenesteyteren er etablert,

d) «tjenestemottaker»: enhver fysisk eller juridisk person
som bruker en informasjonssamfunnstjeneste for
yrkesmessige eller andre formål, særlig for å søke etter
informasjon eller å gjøre informasjon tilgjengelig,

e) «forbruker»: enhver fysisk person som handler for formål
som ikke er knyttet til vedkommendes yrkes- eller
forretningsmessige virksomhet,

f) «kommersiell meddelelse»: enhver form for meddelelse
beregnet på å fremme, direkte eller indirekte, varene eller
tjenestene til eller bildet av et foretak, en organisasjon
eller en person som driver forretnings-, industri- eller
håndverksvirksomhet eller utøver et lovregulert yrke.
Som kommersielle meddelelser i seg selv regnes ikke:

— informasjon som muliggjør direkte tilgang til
foretakets, organisasjonens eller personens
virksomhet, særlig et domenenavn eller en
elektronisk postadresse,

— meddelelser om foretakets, organisasjonens eller
personens varer, tjenester eller bilde som er
utarbeidet på en uavhengig måte, særlig dersom de
ytes uten finansielt vederlag,

g) «lovregulert yrke»: ethvert yrke som i henhold til enten
artikkel 1 bokstav d) i rådsdirektiv 89/48/EØF av 
21. desember 1988 om en generell ordning for
godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetanse-
givende utdanning av minst tre års varighet(1), eller
artikkel 1 bokstav f) i rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni
1992 om annen generelle ordning for godkjenning av
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til
direktiv 89/48/EØF(2),

h) «samordnet område»: krav fastsatt i medlemsstatenes
rettsorden som får anvendelse på ytere av
informasjonssamfunnstjenester eller på informasjons-
samfunnstjenester, enten kravene er av generell art eller
fastsatt særlig for dem.

i) Det samordnede området gjelder krav som
tjenesteytere må oppfylle med hensyn til:

— adgangen til å starte virksomhet innenfor en
informasjonssamfunnstjeneste, f.eks. krav
som gjelder kvalifikasjoner, tillatelse eller
melding,

— utøvelsen av virksomhet innen en infor-
masjonssamfunnstjeneste, f.eks. krav som
gjelder tjenesteyterens atferd og tjenestens
kvalitet eller innhold, herunder spørsmål
vedrørende reklame, kontraktsmessige
spørsmål eller spørsmål vedrørende tjenestey-
terens ansvar.
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ii) Det samordnede området omfatter ikke:

— krav som gjelder varer som sådanne,

— krav som gjelder levering av varer,

— krav som gjelder tjenester som ikke ytes med
elektroniske midler.

Artikkel 3

Det indre marked

1. Hver medlemsstat skal påse at de informasjons-
samfunnstjenester som ytes av en tjenesteyter etablert på
medlemsstatens territorium, er i samsvar med de nasjonale
bestemmelser som får anvendelse i medlemsstaten og som
hører under det samordnede området.

2. Medlemsstatene kan ikke av grunner som hører under det
samordnede området begrense adgangen til å yte
informasjonssamfunnstjenester fra en annen medlemsstat.

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på områdene nevnt i
vedlegget.

4. Medlemsstatene kan treffe tiltak som avviker fra nr. 2
med hensyn til en gitt informasjonssamfunnstjeneste dersom
følgende vilkår er oppfylt:

a) tiltakene må:

i) være nødvendige av en av følgende grunner:

— den offentlige orden, særlig forebygging,
etterforsking, avsløring og forfølging av
straffbare forhold, herunder beskyttelse av
mindreårige og kampen mot enhver
oppfordring til hat på grunnlag av rase, kjønn,
religion eller nasjonalitet, og vern mot angrep
på enkeltmenneskets verd,

— vern av folkehelsen,

— den offentlige sikkerhet, herunder vern av den
nasjonale sikkerhet og det nasjonale forsvar,

— forbrukervernet, herunder vern av investorer,

ii) være truffet overfor en informasjonssamfunns-
tjeneste som skader målene nevnt under i), eller
som representerer en alvorlig og tungtveiende risiko
for skade på disse målene,

iii) stå i forhold til disse målene,

b) medlemsstaten har på forhånd, uten at det berører
rettergangen, herunder forberedende møter og tiltak som
er ledd i etterforskning av straffbare forhold:

— anmodet medlemsstaten omhandlet i nr. 1 om å
treffe tiltak, og denne medlemsstaten har ikke
truffet slike tiltak, eller har truffet utilstrekkelige
tiltak,

— underrettet Kommisjonen og medlemsstaten
omhandlet i nr. 1 om at den har til hensikt å treffe
slike tiltak.

5. I hastesaker kan medlemsstatene gjøre unntak fra
vilkårene fastsatt i nr. 4 bokstav b). I slike tilfeller skal
tiltakene snarest mulig meldes til Kommisjonen og
medlemsstaten omhandlet i nr. 1, med angivelse av grunnene
til at medlemsstaten anser at saken haster.

6. Uten at det berører medlemsstatens mulighet til å treffe
og anvende slike tiltak, skal Kommisjonen snarest mulig
undersøke om de meldte tiltak er forenlige med
fellesskapsretten. Dersom den kommer til at tiltaket er
uforenlig med fellesskapsretten, skal den anmode den berørte
medlemsstat om å unnlate å treffe de påtenkte tiltakene, eller
snarest mulig å bringe de aktuelle tiltak til opphør.

KAPITTEL II

PRINSIPPER

Avsnitt 1: Krav som gjelder etablering og opplysninger

Artikkel 4

Prinsippet om at det ikke skal kreves forhåndstillatelse

1. Medlemsstatene skal påse at adgangen til å starte og
utøve virksomhet som tjenesteyter ikke kan gjøres til gjenstand
for krav om forhåndstillatelse eller noe annet krav med
tilsvarende virkning.

2. Nr. 1 berører ikke tillatelsesordninger som ikke særskilt
og utelukkende er rettet mot informasjonssamfunnstjenester
eller som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv
97/13/EF av 10. april 1997 om en felles ramme for generelle
tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester(1).
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(1) EFT L 145 av 13.6.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
1999/85/EF (EFT L 277 av 28.10.1999, s. 34).

Artikkel 5

Generelle opplysninger som skal gis

1. I tillegg til de øvrige informasjonskrav fastsatt i
fellesskapsretten skal medlemsstatene påse at tjenesteyteren
skaffer tjenestemottakere og vedkommende myndigheter
enkel, direkte og fast tilgang til minst følgende opplysninger:

a) tjenesteyterens navn,

b) den geografiske adressen der tjenesteyteren er etablert,

c) nærmere opplysninger om tjenesteyteren, herunder e-
postadresse, som gjør det mulig raskt å kontakte og
direkte og konkret å kommunisere med tjenesteyteren, 

d) dersom tjenesteyteren er innført i et handelsregister eller
tilsvarende offentlig register, registerets navn og
tjenesteyterens registreringsnummer, eller tilsvarende
identifikasjonsmidler som finnes i vedkommende
register,

e) dersom virksomheten krever tillatelse, nærmere
opplysninger om vedkommende tilsynsmyndighet,

f) med hensyn til lovregulerte yrker:

— alle bransjeorganer eller tilsvarende organer som
tjenesteyteren tilhører,

— yrkestittel og medlemsstaten der den er gitt,

— en henvisning til de bestemmelsene for utøvelse av
yrket som gjelder i etableringsstaten og til
framgangsmåten for å få tilgang til dem,

g) dersom tjenesteyteren utøver en mva-pliktig virksomhet,
identifikasjonsnummeret omhandlet i artikkel 22 nr. 1 i
sjette rådsdirektiv 77/388/EØF av 17. mai 1977 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning med
hensyn til omsetningsavgift — Felles merverdi-
avgiftssystem: ensartet avgiftsgrunnlag(1).

2. I tillegg til de øvrige informasjonskrav fastsatt i
fellesskapsretten skal medlemsstatene når det i forbindelse
med informasjonssamfunnstjenester angis priser, minst påse at
disse er angitt klart og utvetydig, og at det særlig opplyses om
hvorvidt de omfatter skatter og avgifter og leveringskostnader.

Avsnitt 2: Kommersielle meddelelser

Artikkel 6

Opplysninger som skal gis

I tillegg til de øvrige informasjonskrav fastsatt i felles-
skapsretten skal medlemsstatene påse at kommersielle
meddelelser som inngår i eller utgjør en informasjonssam-
funnstjeneste, oppfyller minst følgende vilkår:

a) den kommersielle meddelelsen må klart kunne
identifiseres som sådan,

b) den fysiske eller juridiske person for hvis regning den
kommersielle meddelelsen foretas, må klart kunne
identifiseres,

c) dersom salgsfremmende tilbud som rabatter, premier og
gaver er tillatt i medlemsstaten der tjenesteyteren er
etablert, må de klart kunne identifiseres som sådanne, og
vilkårene for å kunne benytte seg av dem, må være lett
tilgjengelige og presentert på en klar og utvetydig måte,

d) dersom salgsfremmende konkurranser eller spill er tillatt
i medlemsstaten der tjenesteyteren er etablert, må de klart
kunne identifiseres som sådanne, og vilkårene for
deltaking må være lett tilgjengelige og være presentert på
en klar og utvetydig måte.

Artikkel 7

Uønskede kommersielle meddelelser

1. I tillegg til de øvrige kravene fastsatt i fellesskapsretten,
skal de medlemsstater som tillater uønskede kommersielle
meddelelser med elektronisk post påse at kommersielle
meddelelser foretatt av en tjenesteyter etablert på deres
territorium kan identifiseres på en klar og utvetydig måte straks
de er mottatt av mottakeren.

2. Med forbehold for direktiv 97/7/EF og direktiv 97/66/EF
skal medlemsstatene treffe tiltak for å sikre at tjenesteytere
som sender uønskede kommersielle meddelelser med
elektronisk post, regelmessig konsulterer reservasjons-
registrene der fysiske personer som ikke ønsker å motta denne
form for kommersielle meddelelser kan registrere seg, og at
tjenesteyterne respekterer disse personers ønske.
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Artikkel 8

Lovregulerte yrker

1. Medlemsstatene skal påse at bruk av kommersielle
meddelelser som inngår i eller utgjør en informas-
jonssamfunnstjeneste som leveres av en utøver av et
lovregulert yrke, tillates med forbehold for at bestemmelsene
for utøvelse av yrket overholdes, særlig bestemmelsene om
yrkets uavhengighet, verdighet og ære, samt taushetsplikten og
lojaliteten overfor kundene og andre utøvere av yrket.

2. Uten at bransjeorganenes og yrkessammenslutningenes
uavhengighet berøres, skal medlemsstatene og Kommisjonen
oppfordre bransjeorganene og yrkessammenslutningene til å
utarbeide atferdsregler på fellesskapsplan for å fastsette hvilke
opplysninger som kan oppgis i forbindelse med kommersielle
meddelelser i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 1.

3. Ved utarbeidingen av forslag til fellesskapsinitiativer som
kan vise seg nødvendige av hensyn til at det indre marked skal
virke tilfredsstillende i forbindelse med opplysningene
omhandlet i nr. 2, skal Kommisjonen ta tilbørlig hensyn til de
atferdsreglene som får anvendelse på fellesskapsplan, og skal
handle i nært samarbeid med de berørte bransjeorganer og
yrkessammenslutninger.

4. Dette direktiv får anvendelse i tillegg til
fellesskapsdirektiver om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen lovregulerte yrker.

Avsnitt 3: Kontrakter inngått elektronisk

Artikkel 9

Behandling av kontrakter

1. Medlemsstatene skal påse at deres rettsorden gjør det
mulig å inngå kontrakter elektronisk. Medlemsstatene skal
særlig påse at de lovfestede krav som gjelder for inngåelse av
kontrakter, ikke fører til at slike kontrakter mister sin
rettsvirkning og gyldighet fordi de er inngått elektronisk.

2. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 ikke får anvendelse
på alle typer kontrakter eller på visse kontrakter som hører
under følgende kategorier:

a) kontrakter som skaper eller overfører rettigheter i fast
eiendom, med unntak av utleieretter,

b) kontrakter der loven krever medvirkning av domstoler,
offentlige myndigheter eller yrker der det utøves offentlig
myndighet,

c) kausjonsavtaler og avtaler om sikkerhet stilt av personer
som handler for formål som ikke er knyttet til deres
yrkes- eller forretningsvirksomhet,

d) familie- eller arverettslige kontrakter.

3. Medlemsstatene skal angi for Kommisjonen de
kontraktkategoriene nevnt i nr. 2 som de ikke gir nr. 1
anvendelse på. De skal hvert femte år framlegge for
Kommisjonen en rapport om anvendelsen av nr. 2 med en
redegjørelse for grunnene til at de anser det nødvendig å
opprettholde de kategoriene nevnt i nr. 2 bokstav b) som de
ikke gir nr. 1 anvendelse på.

Artikkel 10

Opplysninger som skal gis

1. I tillegg til de øvrige informasjonskrav fastsatt i
fellesskapsretten skal medlemsstatene påse at tjenesteyteren,
med mindre annet er blitt avtalt mellom parter som ikke er
forbrukere, gir minst de opplysningene som er nevnt nedenfor,
formulert på en klar, forståelig og utvetydig måte, før
tjenestemottakeren foretar en bestilling:

a) de forskjellige tekniske etappene som er knyttet til
kontraktsinngåelsen,

b) om en inngått kontrakt vil bli arkivert av tjenesteyteren
eller ikke, og om den vil være tilgjengelig eller ikke,

c) de tekniske midlene til oppdaging og korreksjon av feil
som er gjort ved innleggingen av dataene før bestilling er
foretatt,

d) de språk kontrakten kan inngås på.

2. Medlemsstatene skal påse at tjenesteyteren, med mindre
annet er blitt avtalt mellom parter som ikke er forbrukere, angir
hvilke relevante atferdsregler tjenesteyteren følger, samt gir
opplysninger om hvordan disse reglene er tilgjengelige
elektronisk.

3. Kontraktsklausuler og generelle vilkår må gjøres
tilgjengelige for tjenestemottakeren på en måte som gjør det
mulig å oppbevare og reprodusere dem.

4. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på kontrakter inngått
utelukkende ved utveksling av elektronisk post eller
tilsvarende individuelle meddelelser.

Artikkel 11

Bestilling

1. Med mindre annet er blitt avtalt mellom parter som ikke
er forbrukere, skal medlemsstatene påse at følgende prinsipper
anvendes når en tjenestemottaker foretar en bestilling
elektronisk:
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— tjenesteyteren må bekrefte mottak av tjenestemottakerens
bestilling uten ubegrunnet opphold og med elektroniske
midler,

— bestillingen og mottakskvitteringen skal anses som
mottatt når partene de er adressert til, har tilgang til dem.

2. Medlemsstatene skal påse at tjenesteyteren, med mindre
annet er blitt avtalt mellom parter som ikke er forbrukere,
stiller til tjenestemottakerens rådighet tekniske midler som er
egnede, effektive og tilgjengelige og som gjør det mulig å
oppdage feil som er gjort under innleggingen av dataene og
korrigere dem før bestilling foretas.

3. Nr. 1 første strekpunkt og nr. 2 får ikke anvendelse på
kontrakter inngått utelukkende ved utveksling av elektronisk
post eller tilsvarende individuelle meddelelser.

Avsnitt 4: Tjenesteytende mellommanns ansvar 

Artikkel 12

Ren formidling 

1. Medlemsstatene skal påse at en tjenesteyter som yter en
informasjonssamfunnstjeneste som bare består i å overføre
informasjon gitt av en tjenestemottaker i et kommuni-
kasjonsnett eller å gi tilgang til kommunikasjonsnettet, ikke
holdes ansvarlig for den informasjon som overføres, forutsatt
at:

a) overføringen ikke starter hos tjenesteyteren,

b) tjenesteyteren ikke velger ut mottakeren av den
informasjonen som overføres,

c) tjenesteyteren ikke velger ut og endrer den formidlede
informasjon.

2. Virksomhet som består i å overføre og gi tilgang som
omhandlet i nr. 1 omfatter automatisk, mellomliggende og
kortvarig lagring av den informasjon som overføres, forutsatt
at lagringen utelukkende tjener til å foreta overføringen i
kommunikasjonsnettet, og at varigheten ikke overstiger den tid
som med rimelighet kreves for overføringen.

3. Denne artikkel berører ikke den mulighet en domstol
eller en forvaltningsmyndighet har, i samsvar med
medlemsstatenes rettsorden, til å kreve at tjenesteyteren
bringer en overtredelse til opphør eller forhindrer den.

Artikkel 13

Mellomlagring

1. Medlemsstatene skal påse at en tjenesteyter som yter en
informasjonssamfunnstjeneste som består i å overføre
informasjon gitt av en tjenestemottaker i et
kommunikasjonsnett, ikke holdes ansvarlig i forbindelse med
den automatiske, mellomliggende og midlertidige lagringen av
denne informasjonen dersom lagringen skjer utelukkende i den
hensikt å gjøre overføring av informasjonen til andre
tjenestemottakere på disses anmodning mer effektiv, forutsatt
at:

a) tjenesteyteren ikke endrer informasjonen,

b) tjenesteyteren overholder vilkårene for tilgang til
informasjonen,

c) tjenesteyteren overholder reglene for ajourføring av
informasjonen, som skal være angitt på en måte som er
alminnelig godtatt og anvendt av foretakene,

d) tjenesteyteren ikke griper inn i lovlig bruk av teknologi
som er alminnelig godtatt og anvendt innen bransjen, i
den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen,

e) tjenesteyteren treffer tiltak med sikte på å fjerne
informasjon vedkommende har lagret eller sperre
tilgangen til den så snart vedkommende får kjennskap til
at den opprinnelig overførte informasjonen er fjernet fra
nettet eller at tilgangen til den er blitt sperret, eller at en
domstol eller en forvaltningsmyndighet har gitt pålegg
om å fjerne informasjonen eller til å sperre tilgangen til
den.

2. Denne artikkel berører ikke den mulighet en domstol
eller en forvaltningsmyndighet har, i samsvar med
medlemsstatenes rettsorden, til å kreve at tjenesteyteren
bringer en overtredelse til opphør eller forhindrer den.

Artikkel 14

Vertstjenester

1. Medlemsstatene skal påse at en tjenesteyter som leverer
en informasjonssamfunnstjeneste som består i å lagre
informasjon levert av en tjenestemottaker, ikke holdes
ansvarlig for informasjon som lagres etter anmodning fra en
tjenestemottaker, forutsatt at:
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a) tjenesteyteren ikke har faktisk kjennskap til ulovlig
virksomhet eller ulovlig informasjon, og at
vedkommende med hensyn til krav om skadeserstatning
ikke har kjennskap til fakta eller forhold som klart viser
at virksomheten eller informasjonen er ulovlig,

b) tjenesteyteren, fra det øyeblikk vedkommende får slik
kjennskap, handler raskt for å fjerne informasjonen og
sperre tilgangen til den.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom tjenestemottakeren
handler under tjenesteyterens myndighet eller kontroll.

3. Denne artikkel berører ikke den mulighet en domstol
eller en forvaltningsmyndighet har, i samsvar med
medlemsstatenes rettsorden, til å kreve at tjenesteyteren
bringer en overtredelse til opphør eller forhindrer den, og
berører heller ikke medlemsstatenes mulighet til å innføre
framgangsmåter for å fjerne slik informasjon eller sperre
tilgangen til den.

Artikkel 15

Ingen generell overvåkingsplikt

1. Medlemsstatene skal ikke pålegge tjenesteyterne, når de
leverer tjenestene omhandlet i artikkel 12, 13 og 14, en
generell plikt til å overvåke den informasjonen de overfører
eller lagrer, eller en generell plikt til aktivt å søke etter fakta
eller forhold som tyder på ulovlig virksomhet.

2. Medlemsstatene kan fastsette at ytere av
informasjonssamfunnstjenester skal ha plikt til umiddelbart å
underrette vedkommende myndigheter om ulovlig virksomhet
som mottakere av deres tjenester skal ha utøvd eller om ulovlig
informasjon som sistnevnte skal ha gitt, eller til å meddele
vedkommende myndigheter, på deres anmodning,
opplysninger som gjør det mulig å identifisere de
tjenestemottakere de har inngått vertstjenesteavtaler med.

KAPITTEL III

GJENNOMFØRING

Artikkel 16

Atferdsregler

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal oppmuntre til:

a) at foretaks-, yrkes- og forbrukersammenslutninger eller –
organisasjoner utarbeider atferdsregler på felles-
skapsplan beregnet på å bidra til en korrekt
gjennomføring av artikkel 5-15.

b) at utkast til atferdsregler på nasjonalt plan eller på
fellesskapsplan oversendes Kommisjonen på frivillig
basis,

c) at atferdsreglene gjøres elektronisk tilgjengelige på
Fellesskapets språk,

d) at foretaks-, yrkes- og forbrukersammenslutninger eller -
organisasjoner oversender medlemsstatene og
Kommisjonen sine vurderinger av anvendelsen av
atferdsreglene og deres innvirkning på praksis, bruk eller
sedvane innen elektronisk handel,

e) at det fastsettes atferdsregler med hensyn til beskyttelse
av mindreårige og menneskeverdet.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal oppmuntre
sammenslutninger eller organisasjoner som representerer
forbrukerne til å delta i utarbeidingen og anvendelsen av
atferdsregler som berører deres interesser, og som utarbeides i
samsvar med nr. 1 bokstav a). Der det er formålstjenlig, bør
sammenslutninger som representerer synshemmede og
funksjonshemmede i sin alminnelighet rådspørres for at det
skal kunne tas hensyn til deres særlige behov.

Artikkel 17

Utenrettslig tvisteløsning

1. Medlemsstatene skal påse at deres lovgivning i tilfelle
uenighet mellom en tjenesteyter og en mottaker av slike
tjenester ikke er til hinder for bruk av utenrettslige ordninger
for tvisteløsning etter nasjonal lovgivning, herunder ved hjelp
av passende elektroniske midler.

2. Medlemsstaten skal oppfordre de organer som brukes ved
utenrettslig tvisteløsning, særlig når det gjelder
forbrukertvister, til å handle på en slik måte at de berørte parter
sikres tilstrekkelige garantier for rett saksbehandling.

3. Medlemsstatene skal oppfordre de organer som brukes
ved utenrettslig tvisteløsning til å underrette Kommisjonen om
viktige avgjørelser de treffer med hensyn til
informasjonssamfunnstjenester, og til å oversende alle andre
opplysninger om praksis, bruk eller sedvane innen elektronisk
handel.
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Artikkel 18

Klageadgang

1. Medlemsstatene skal sørge for at de former for
klageadgang som er tilgjengelige i nasjonal lovgivning i
forbindelse med virksomhet innen informasjonssam-
funnstjenester, gjør det mulig raskt å treffe tiltak, herunder
midlertidige tiltak, med sikte på å bringe enhver påstått
krenkelse til opphør og å hindre enhver videre skade på de
berørte interesser.
2. Vedlegget til direktiv 98/27/EF utfylles som følger:

«11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av
8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved
informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk
handel, i det indre marked (Direktivet om
elektronisk handel) (EFT L 178 av 17.7.2000, 
s. 1).»

Artikkel 19

Samarbeid

1. Medlemsstatene skal ha tilstrekkelige kontroll- og
etterforskningsmidler til rådighet for en effektiv
gjennomføring av dette direktiv, og skal påse at tjenesteyterne
gir dem de nødvendige opplysninger.

2. Medlemsstatene skal samarbeide med de andre
medlemsstater. For dette formål skal de utpeke ett eller flere
kontaktpunkter og sende nærmere opplysninger om dem til de
andre medlemsstatene og Kommisjonen.

3. Medlemsstatene skal snarest mulig og i samsvar med
nasjonal lovgivning yte den bistand og framskaffe de
opplysninger de andre medlemsstatene eller Kommisjonen
anmoder om, herunder med hensiktsmessige elektroniske
midler.

4. Medlemsstatene skal opprette kontaktpunkter som er
tilgjengelige minst med elektroniske midler og som
tjenestemottakere og tjenesteytere kan henvende seg til for å få

a) generelle opplysninger om sine kontraktsmessige
rettigheter og forpliktelser samt om de klage- og
erstatningsordninger som står til deres rådighet ved
tvister, herunder om praktiske sider ved bruk av disse
ordningene,

b) nærmere opplysninger om myndigheter, sammenslut-
ninger og organisasjoner der de kan få flere opplysninger
eller praktisk bistand.

5. Medlemsstatene skal oppfordre til at Kommisjonen
underrettes om viktige forvaltningsmessige og rettslige
avgjørelser som er truffet på deres territorium med hensyn til
tvister om informasjonssamfunnstjenester og om praksis, bruk
eller sedvane innen elektronisk handel. Kommisjonen skal
oversende disse avgjørelsene til de andre medlemsstatene.

Artikkel 20

Sanksjoner

Medlemsstatene skal bestemme hvilke sanksjoner som får
anvendelse på overtredelse av bestemmelser i den nasjonale
lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle
tiltak som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 21

Ny gjennomgåelse

1. Innen 17. juli 2003 og deretter annethvert år skal
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet, Rådet,
Kommisjonen og Den økonomiske og sosiale komité en
rapport om anvendelsen av dette direktiv, eventuelt vedlagt
forslag med sikte på å tilpasse det til den juridiske, tekniske og
økonomiske utvikling på området informasjonssam-
funnstjenester, særlig med hensyn til kriminalitetsforebygging,
beskyttelse av mindreårige, forbrukervern og det indre
markeds tilfredsstillende virkemåte.

2. Rapporten skal undersøke behovet for tilpasning av dette
direktiv, og særlig analysere behovet for forslag som gjelder
ansvaret til leverandører av hyperlenker og av søkeverktøy,
framgangsmåter for melding og fjerning samt
ansvarsforholdene etter at innhold er fjernet. Rapporten skal
dessuten analysere behovet for ytterligere vilkår knyttet til
ansvarsfritaket fastsatt i artikkel 12 og 13 i lys av den tekniske
utvikling, og muligheten for å anvende prinsippene for det
indre marked på sending av uønskede kommersielle
meddelelser med elektronisk post.
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Artikkel 22

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 17. januar 2002 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når det kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 23

Ikrafttredelse

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

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 8. juni 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE G. d’OLIVEIRA MARTINS

President Formann



VEDLEGG

UNNTAK FRA ARTIKKEL 3

Som fastsatt i artikkel 3 nr. 3, får artikkel 3 nr. 1 og 2 ikke anvendelse på:

— opphavsrettigheter, beslektede rettigheter, rettighetene omhandlet i direktiv 87/54/EØF(1) og direktiv
96/9/EF(2), samt industrielle eiendomsrettigheter,

— utstedelse av elektroniske penger av institusjoner som medlemsstatene har anvendt et av unntakene
fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2000/46/EF(3) på,

— artikkel 44 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF(4),

— artikkel 30 og avdeling IV i direktiv 92/49/EØF(5), avdeling IV i direktiv 92/96/EØF(6), artikkel 7
og 8 i direktiv 88/357/EØF(7) og artikkel 4 i direktiv 90/619/EØF(8),

— partenes frihet til å velge hvilken lovgivning som skal anvendes på deres kontrakt,

— kontraktsmessige forpliktelser som gjelder for forbrukeravtaler,

— den formelle gyldigheten av kontrakter som skaper eller overfører rettigheter i fast eiendom der slike
kontrakter er underlagt obligatoriske formelle krav etter lovgivningen i den medlemsstat der den
faste eiendommen ligger,

— spørsmålet om hvorvidt uønskede kommersielle meddelelser med elektronisk post skal tillates.
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(1) EFT L 24 av 27.1.1987, s. 36.
(2) EFT L 77 av 27.3.1996, s. 20.
(3) Ennå ikke kunngjort i EFT.
(4) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).
(5) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 95/26/EF.
(6) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 2. Direktivet sist endret ved direktiv 95/26/EF.
(7) EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/49/EØF.
(8) EFT L 330 av 29.11.1990, s. 50. Direktivet sist endret ved direktiv 92/96/EF. 



11.10.2001 Nr. 51/47EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 211, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) På det ekstraordinære møtet i Det europeiske rådet som
vart halde i Lisboa 23.-24. mars 2000 vart det konkludert
med at dersom Europa skal kunne dra full nytte av det
potensialet for vekst og skaping av arbeidsplassar som
ligg i den kunnskapsbaserte digitale økonomien, må
næringslivet og borgarane ha tilgang til ein rimeleg
kommunikasjonsinfrastruktur i verdsklasse og eit breitt
spekter av tenester. For dette føremålet oppmodar Rådet
medlemsstatane til «å arbeide saman med Kommisjonen
for å innføre større konkurranse med omsyn til lokale
aksessnett innan utgangen av 2000, og gje åtskild tilgang
til aksesslinjer for å medverke til at prisane på bruken av
Internett kan reduserast monaleg».

2) I 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), endra
ved direktiv 98/61/EF(2), særleg artikkel 4 nr. 2 og
artikkel 7, 9 og 11, er det fastsett vilkår for tilgang til nett,
særleg med omsyn til samlokalisering, og dei nasjonale
regulerings-styresmaktene vert gjevne dei fullmaktene
dei treng for å utøve ansvaret sitt på dette området.

3) I 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(3), særleg artikkel 16, er det
fastsett vilkår for spesiell nettilknyting for å fremje
utviklinga av nye typar teletenester.

4) I rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse
av vilkår for tilgang til åpne telenett på leide 
samband(4), endra ved direktiv 97/51/EF(5), og ved
kommisjonsvedtak 98/80/EF(6), særleg artikkel 8 nr. 2, er
det fastsett vilkår for tilgang til leigde samband.

5) I kommisjonsdirektiv 90/388/EØF(7), sist endra ved
direktiv 1999/64/EF(8), særleg artikkel 4 bokstav c), er
det fastsett krav til kostnadstilpassing av takstane i ein
fullt ut liberalisert marknad.

6) «Aksesslinja» er det fysiske koparkabelsambandet i det
lokale aksessnettet som knyter abonnenten til den lokale
sentralen, konsentratoren eller det tilsvarande lokale
anlegget til operatøren. Det går fram av den femte
rapporten til Kommisjonen om gjennomføring av
regelverket på teleområdet(9) at det lokale aksessnettet
framleis er eit av dei minst konkurranseprega områda
innanfor den liberaliserte telekommunikasjons-
marknaden fordi dei nye operatørane på området ikkje
har ein godt utbygd alternativ nettinfrastruktur, og fordi
dei ved å nytte tradisjonell teknologi ikkje kan oppnå dei
same stordriftsføremonene og det same omfanget som
operatørar med ei sterk marknadsstilling i fastnettet har
(heretter kalla «melde operatørar»). Dette kjem av at
operatørane i relativt lang tid har bygd opp dei gamle
lokale aksessnetta sine med koparkablar i medhald av
einerettar, og at dei har kunna finansiere investerings-
kostnadene sine ved hjelp av monopolinntekter.

7) Nye linjer med optiske fibrar med høg kapasitet direkte
til storbrukarar utgjer ein eigen marknad som er under
utvikling på konkurransemessige vilkår og med nye
investeringar, difor omfattar ikkje denne rekomman-
dasjonen tilgang til aksesslinjer med optiske fibrar.

8) Det vil ikkje vere økonomisk lønsamt innanfor eit
rimeleg tidsperspektiv for nye operatørar å skipe ein
infrastruktur som er heilt parallell til den
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aksesslinjeinfrastrukturen med koparkablar som dei
etablerte operatørane nyttar, og annan infrastruktur (t.d.
kabelfjernsyn, satellitt, radiobaserte aksesslinjer) har
generelt sett ikkje den same funksjonaliteten og er ikkje
like godt utbygd.

9) Melde operatørar er allereie i gang med å byggje ut eigne
breibandsbaserte høgfartsbitstraumtenester for tilgang til
Internett gjennom kopar-aksesslinjene sine, men dei vil
kan hende vente med å innføre visse typar digital
abonnentlinjeteknologi og DSL-tenester gjennom
aksesslinja dersom desse kan kome i staden for det
noverande tilbodet deira. Alle slike seinkingar vil vere til
skade for brukarane. Tredjemann bør difor få åtskild
tilgang til aksesslinja til den melde operatøren, særleg for
å stette kravet til brukarane om konkurranse på området
for levering av leigde samband og om snøgg tilgang til
Internett, i samsvar med punkt 5 i kommisjons-
rekommandasjonen om fastsetjing av samtrafikktakstar i
leigde samband(1).

10) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 97/33/EF og
artikkel 16 i direktiv 98/10/EF skal melde operatørar
handsame rimelege oppmodingar frå nye operatørar om
nettilknyting, særleg om delt tilgang(2) til koparkabelen,
og bør freiste å verte samde om dei tekniske og
forretningsmessige vilkåra. Delt tilgang åleine til
aksesslinja stettar likevel ikkje alle krava til marknaden,
og difor verkar det rimeleg at den melde operatøren òg
gjev full tilgang til aksesslinja(3) for såleis å styrkje
konkurransen og betre utvalet for alle typar brukarar ved
at marknaden avgjer kva tilbod om åtskild tilgang som
best stettar krava til abonnentane.

11) Melde operatørar bør gje tredjemann informasjon og tilby
åtskild tilgang på same vilkår og med same kvalitet som
dei som deira eigne tenester, dotterføretaka deira eller
partnarane deira får tilbod om, og for dette føremålet bør
dei melde operatørane, under kontroll av dei nasjonale
reguleringsstyresmaktene, offentleggjere eit standard-
tilbod for åtskild tilgang til aksesslinja innan kort tid og
helst på Internett, for å skape vilkår for ein oversiktleg
marknad med lik handsaming.

12) Sjølv om marknadsmessige forhandlingar er å føretrekkje
for å kome fram til semje om tekniske og prismessige
spørsmål som gjeld tilgang til aksesslinja, viser røynslene
at det i dei fleste høve er naudsynt at
reguleringsstyresmaktene grip inn på grunn av den
manglande balansen i forhandlingsstyrken til den nye
operatøren og den melde operatøren, og på grunn av
mangelen på andre alternativ. Dei nasjonale
reguleringsstyresmaktene kan i samsvar med artikkel 9 i
direktiv 97/33/EF og artikkel 16 nr. 4 i direktiv 98/10/EF
gripe inn på eige initiativ for å definere desse vilkåra,
medrekna prisfastsetjing, for såleis å kunne sikre
samverknadsevna mellom tenester, oppnå størst mogleg
økonomisk lønsemd og gje abonnentane føremoner.

13) Med omsyn til tilgang til aksesslinja og tilhøyrande
ressursar (t.d. samlokalisering og leigd overførings-
kapasitet) må reglane for vurdering av kostnader og
prisar vere oversiktlege, innebere lik handsaming og vere
objektive for å sikre rettferdige vilkår. Reglane for
prisfastsetjing bør sikre at operatøren som tilbyr tilgang
til aksesslinja, får dekt dei relevante kostnadene sine og
oppnår ei rimeleg forteneste. Reglane for prisfastsetjing
for aksesslinja bør sikre at det ikkje oppstår nokon form
for konkurransevriding, og særleg at det ikkje vert noko
press på fortenestemarginane mellom engrosprisane og
prisane til sluttbrukarane på tenestene til den melde
operatøren. I denne samanhengen er det viktig å
rådspørje dei nasjonale konkurransestyresmaktene.

14) Etter direktiv 98/10/EF skal medlemsstatane sikre at alle
rimelege oppmodingar om tilknyting til det offentlege
fasttelefonnettet på ein fast stad og tilgang til offentlege
fasttelefontenester skal godkjennast av minst éin
operatør. Dersom ein brukar kjem fram til at han vil inngå
ei avtale med ein ny operatør om einerett til yting av
tenester ved hjelp av full tilgang til aksesslinja, vert den
melde operatøren rekna for å ha stetta pliktene sine i
medhald av artikkel 5 i direktiv 98/10/EF. I samsvar med
artikkel 10 i direktiv 98/10/EF bør brukarane få
fullstendig informasjon om desse vilkåra i avtalene sine
utan at det rører ved fellesskapsregelverket om
forbrukarvern.
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(1) Enno ikkje offentleggjord i TEF.
(2) «Delt bruk av koparkabelen» gjev tilgang til dei høgfrekvente delane av

spekteret som ikkje vert nytta til yting av avgrensa ADSL-tenester (dvs.
med ein datafart på opptil 8 Mb/s), medan dei låge frekvensane framleis
vert nytta av den melde operatøren til å yte grunnleggjande
taletelefonitenester gjennom den same koparkabelen. Den internasjonale
teleunionen (ITU) har i rekommandasjonen sin G.992.1 utarbeidd tekniske
spesifikasjonar for toppfarts-ADSL (med ein nedstraumsfart på opptil 
8 Mb/s og ein oppstraumsfart på 1 Mb/s). Dette omfattar ei rekkje nasjonale
variantar, slik at det vert teke omsyn til regionale ulikskapar i
aksessnettinfrastrukturen. ADSL er snøggast over avstandar på 4 km eller
mindre. Tilknytinga gjer det òg mogleg å yte taletelefonitenester over
basisbandet på den same linja. I tillegg har ITU utarbeidd ei anna 
ADSL-løysing i rekommandasjonen sin G.992.2, òg kjend som G.Lite, som
er svært lett å installere hos abonnenten fordi ho ikkje treng eit filter (det er
tilstrekkeleg med eit svært enkelt serielt filter som skil tale og data frå
kvarandre, og det er ikkje naudsynt med nye kablar hos kunden).
Nedstraumsfarten er på opptil 1,5 Mb/s og oppstraumsfarten på 385 kb/s.
Visse datamaskinleverandørar marknadsfører allereie datamaskiner med
innebygde G.Lite-ADSL-modem, slik at allmenne standardløysingar kan
innførast i stort omfang på privatkundemarknaden.

(3) «Full tilgang til aksesslinja» gjev nye operatørar einerett til å nytte heile det
frekvensspekteret som er tilgjengeleg over koparkabelen, slik at den 
DSL-teknologien og dei DSL-tenestene som er mest nyskapande og
avanserte, dvs. som har ein datafart på opptil 60 Mb/s ved bruk av 
VDSL-teknologi (DSL med svært høg fart), kan nyttast. ITU og ETSI er no
i ferd med å utarbeide standardar for VDSL-teknologien. 



(1) Sjå òg kommisjonsmeldinga om åtskild tilgang til aksessnettet (enno ikkje
offentleggjord i TEF).

15) Etter direktiv 97/13/EF om lisensar skal det nyttast
generelle løyve for teletenester, bortsett frå i visse høve
som er fastsette i artikkel 7 i det førnemnde direktivet.
Føretak som nyttar DSL-teknologi på aksesslinjer med
åtskild tilgang for å yte tenester til brukarar, bør tildelast
løyve i samsvar med direktiv 97/13/EF på grunnlag av
verksemda si, og i samsvar med prinsippet om
teknologisk nøytralitet bør tenester som vert ytte på
denne måten, ikkje underleggjast lovgjevingsmessige
restriksjonar. Godkjende datanettoperatørar eller
taletelefoninettoperatørar bør ha rett til å nytte delt
og/eller full tilgang til aksesslinjene til melde operatørar
utan å måtte søkje om ytterlegare løyve og utan å verte
underlagde ytterlegare restriksjonar.

16) Kommisjonen bør jamleg vurdere denne rekomman-
dasjonen i lys av marknadsutviklinga og dei røynslene
som er gjorde, særleg med omsyn til spørsmål om
prisfastsetjing og innhaldet i standardtilbodet i vedlegget.

17) Denne rekommandasjonen rører ikkje ved konkurranse-
reglane til Fellesskapet —

TILRÅR FØLGJANDE:

Artikkel 1

Tilbod om tilgang til aksesslinja

1. For å fremje ein marknad for avansert, harmonisert og
konkurransedyktig elektronisk kommunikasjon som gjev
brukarane eit breitt utval av kommunikasjonstenester,
medrekna breibandsmultimedietenester og høgfartsinter-
nettenester, omfattar denne rekommandasjonen vilkår for
korleis operatørar i dei offentlege fastnetta, som dei nasjonale
reguleringsstyresmaktene reknar for å ha ei sterk
marknadsstilling (heretter kalla «melde operatørar»), skal gje
nye operatørar tilgang til aksessnett og tilhøyrande ressursar i
samsvar med direktiv 97/33/EF, 92/44/EØF og 98/10/EF.

2. Utan at det rører ved bruken av konkurransereglane til
Fellesskapet er det tilrådd at det i medlemsstatar der full
tilgang til aksesslinja enno ikkje er tilgjengeleg, vert vedteke
høvelege lovgjevingsmessige tiltak for å gje full tilgang til
kopar-aksesslinja til dei melde operatørane på oversiktlege,
rettferdige og like vilkår innan 31. desember 2000.

3. Tilrådinga om full tilgang til aksesslinja rører ikkje ved
dei pliktene som dei melde operatørane har i samsvar med
ONP-direktiva 97/33/EF og 98/10/EF til å(1)

— stette oppmodingar om andre typar tilgang, medrekna
delt tilgang til aksesslinja, i samsvar med artikkel 4 nr. 2
i direktiv 97/33/EF og artikkel 16 i direktiv 98/10/EF,

— gjennomføre prinsippet om lik handsaming ved bruk av
det offentlege fasttelefonnettet for yting av
høgfartsbitstraumtenester til tredjemann på same vilkår
som dei som deira eigne tenester får tilbod om, i samsvar
med artikkel 16 nr. 7 i direktiv 98/10/EF.

Innføring av nye tenester

4. Ved gjennomføringa av det prinsippet om lik handsaming
som gjeld for dei melde operatørane i medhald av
fellesskapsregelverket, vert dei nasjonale regulerings-
styresmaktene rådde til å sikre at ein meld operatør leverer dei
same ressursane til konkurrentane sine som han leverer til seg
sjølv eller til assosierte føretak, på dei same vilkåra og innan
dei same tidsfristane. Dette gjeld særleg ved innføring av nye
tenester i det lokale aksessnettet, åtskild tilgang til aksesslinjer,
tilgang til samlokaliseringsplass, levering av leigd
overføringskapasitet for tilgang til samlokaliseringsstader og
framgangsmåtar med omsyn til tinging, levering, kvalitet og
vedlikehald.

Prisfastsetjing

5. For å unngå langvarige tvistar mellom nye operatørar og
melde operatørar om prisfastsetjing, noko som vil seinke den
praktiske gjennomføringa av åtskild tilgang til aksesslinja, bør
dei nasjonale reguleringsstyresmaktene spesifisere metodane
for prisfastsetjing og dei relevante parametrane som skal
nyttast for å rekne ut prisar. Medlemsstatane kan eventuelt
fastsetje dei faktiske prisane dersom dette er i samsvar med
fellesskapsregelverket(2), og for dette føremålet bør det
gjennomførast ein konkurranseanalyse.

6. Så lenge det ikkje er tilstrekkeleg konkurranse i det
lokale aksessnettet til å hindre urimeleg høge prisar på åtskild
tilgang til aksesslinja, er det tilrådd at prinsippet om
kostnadsorientering vert nytta ved fastsetjing av desse prisane.
Ein reknar med at ein metode som er retta framover, og som
byggjer på attkjøpskostnader(3), i prinsippet vil fremje ein
rettferdig og berekraftig konkurranse og oppmuntre til
alternative investeringar. Dersom dette fører til
konkurransevriding på kort sikt, t.d. dersom prisane som den
melde operatøren nyttar i høve til sluttbrukarane, stadig ikkje
er utlikna på grunnlag av attkjøpskostnadene, vert dei
nasjonale reguleringsstyresmaktene i samsvar med
framgangsmåten i nr. 5 rådde til å fastsetje ein rimeleg tidsfrist
som gjer det mogleg å tilpasse prisen for tilgang til aksesslinjer
gradvis til attkjøpskostnadene, samstundes som samsvaret med
den ordninga for kostnadsvurdering som vert nytta for å
regulere tenestene til sluttbrukarane, vert sikra.

7. Dersom ein meld operatør allereie tilbyr eigne høgfarts-
DSL-tenester ved å nytte åtskild tilgang til aksesslinja, kan dei
nasjonale reguleringsstyresmaktene i samsvar med prinsippet
om lik handsaming krevje at konkurrentane får tilgang til
aksesslinja til den same prisen som den melde operatøren
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(2) Sjå fotnote nr. 13.
(3) Attkjøpskostnader er kostnadene i samband med bygging av ein

tilsvarande, moderne og effektiv infrastruktur og yting av tilsvarande
tenester i dag. 



(1) Sjå framgangsmåten for gjennomføring av åtskilde rekneskapar og føring
av rekneskapar som byggjer på attkjøpskostnader i kommisjons-
rekommandasjon 98/322/EF (TEF L 141 av 13.5.1998, s. 6).

nyttar på sine eigne DSL-tenester. Denne regelen om «lik
handsaming» med omsyn til prisfastsetjing skal òg nyttast på
tilgangen for nye operatørar til tilhøyrande ressursar, som t.d.
samlokalisering og leigd overføringskapasitet i basisnettet,
som den melde operatøren nyttar til sine eigne DSL-tenester
eller til DSL-tenestene til eit dotterføretak eller assosiert
føretak.

8. For å skape tillit til at prisane på utstyret vert fastsette på
ein rettferdig måte, og for å stette kravet om lik handsaming,
bør dei nasjonale reguleringsstyresmaktene få høvelege og
detaljerte opplysningar om kostnadsrekneskapane, medrekna
opplysningar om fastsetjing av prisar på intern overføring i
samsvar med retningslinjene i kommisjonsrekommandasjon
98/322/EF(1), som dei kan gjere tilgjengelege for dei partane
det gjeld som har inngått ei avtale om teieplikt, samstundes
som det vert teke omsyn til forretningsløyndommar.

9. Dei nasjonale reguleringsstyresmaktene vert rådde til
jamleg å vurdere på nytt marknadsvilkåra for lokal tilgang ved
eventuelt å tilpasse prinsippa for og kravet til prisfastsetjing,
eller ved å fjerne prisreguleringa når det er tilstrekkeleg med
konkurranse og eit tilstrekkjeleg utval av alternative tilbod på
marknaden. Det bør opplysast om denne vurderingsperioden
på førehand, slik at marknadsdeltakarane får høve til å førebu
seg.

Tekniske vilkår og samlokalisering

10. Det bør gjevast fysisk tilgang til alle termineringspunkt i
kopar-aksesslinja, anten i den lokale sentralen, i konsentratoren
eller i eit anna tilsvarande anlegg, der den nye operatøren kan
samlokalisere og tilkople sitt eige nettutstyr og sine eigne
nettinstallasjonar for å yte tenester til kunden. Føretak som
nyttar seg av samlokalisering, bør i prinsippet kunne få
installere alt det utstyret dei treng for å få åtskild tilgang til
aksesslinja ved å nytte den tilgjengelege
samlokaliseringsplassen, og for å nytte eller leige
overføringsledd herfrå og ut til den nye operatøren. Dei
nasjonale reguleringsstyresmaktene vert rådde til å sikre at
konkurrentar får tilbod om samlokaliseringsplass på
oversiktlege, rettferdige og like vilkår. 

11. Med omsyn til den teknologien og dei tenestene som vert
nytta i samband med åtskild tilgang til aksesslinja, vert dei
nasjonale reguleringsstyresmaktene rådde til å sikre at dei
restriksjonane som skal verne integriteten til nettet, og som
skal verne taletelefonikanalen i tilfelle der det finst delt tilgang
til aksesslinja, byggjer på prinsippet om lik handsaming og
objektive kriterium som er fastsette på førehand i samsvar med
artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i direktiv 98/10/EF. I samsvar med
prinsippet om teknologisk nøytralitet med omsyn til tilgang til
kopar-aksesslinja bør dei føretaka som nyttar ny DSL-
teknologi i aksesslinja for å kunne yte tenester til abonnentar,
ikkje underleggjast ytterlegare eller særskilde restriksjonar.

Klarleik og samordning

12. For at nye operatørar snarast mogleg skal kunne ta i bruk
konkurransedyktige DSL-tenester, vert dei nasjonale
reguleringsstyresmaktene rådde til å sikre at dei melde
operatørane offentleggjer eit standardtilbod, så snøgt som råd
og helst på Internett, om full tilgang og delt tilgang til
aksesslinja, der det fullt ut vert gjort greie for tilbodet og dei
tilhøyrande vilkåra, medrekna prisar.

Vedlegget inneheld ei rettleiande liste over dei elementa som
skal takast med i standardtilbodet om åtskild tilgang til
aksesslinja.

13. I tillegg vert dei nasjonale reguleringsstyresmaktene
rådde til å sikre at følgjande opplysningar om
kommunikasjonstenester gjennom åtskilde aksesslinjer er lett
tilgjengelege:

— lisensvilkår for operatørar,

— informasjon til brukarar som tek imot tenester frå
operatørar som nyttar åtskild tilgang til aksesslinja,
medrekna alle kontraktsvilkår, særleg prisar, brukarrettar,
minsteperiodar for leige, spørsmål som gjeld universelle
tenester, oppseiing av tenesta og klage- og
skadebotsordningar.

14. Dei nasjonale reguleringsstyresmaktene vert oppmoda
om å skape nasjonale samordningsgrupper som er samansette
av dei partane det gjeld, medrekna representantar for
brukarane, som skal arbeide vidare med dei krava som er
nemnde i nr. 12 og 13, og kontinuerleg opplyse om detaljnivået
i den informasjonen som skal offentleggjerast i
standardtilbodet. Dei melde operatørane skal jamleg leggje
fram rapportar for dei nasjonale reguleringsstyresmaktene sine
om gjennomføringa av åtskild tilgang til aksesslinja, medrekna
statistiske opplysningar om dei delane som er tekne med i
standardtilbodet.

15. Medlemsstatane vert oppmoda om å sikre at dei nasjonale
samordningsgruppene er merksame på liknande tiltak som vert
gjorde i andre medlemsstatar og i relevante internasjonale
organisasjonar. For å lette samordninga bør dei nasjonale
reguleringsstyresmaktene jamleg leggje fram for ONP-utvalet
ein rapport om spørsmål i samband med gjennomføringa av
åtskild tilgang til aksesslinja.

Ny vurdering

16. Denne rekommandasjonen og særleg vedlegget vil verte
vurdert på nytt av Kommisjonen i lys av marknadsutviklinga,
og vil om naudsynt verte ajourførd.
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Artikkel 2

Denne rekommandasjonen er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. mai 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN og Mario MONTI

Medlemmer av Kommisjonen
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(1) Eit standardtilbod om tilgang til aksesslinja omfattar dei grunnleggjande tekniske ressursane, medrekna vilkår og prisar, som
marknadsdeltakarane får tilbod om.

(2) For å unngå problem rundt den offentlege tryggleiken kan tilgangen til opplysningane avgrensast til dei partane det gjeld.

VEDLEGG

LISTE OVER MINSTEKRAV TIL DEI DELANE SOM SKAL VERE MED 
I STANDARDTILBODET(1) OM ÅTSKILD TILGANG TIL AKSESSLINJA, OG SOM SKAL

OFFENTLEGGJERAST AV MELDE OPERATØRAR

A. Vilkår for åtskild tilgang til aksesslinja

1. Delar av nettet som det vert gjeve tilbod om tilgang til:

Følgjande delar er aktuelle:

— tilgang til reine kopar-aksesslinjer (koparkabel som sluttar i den lokale sentralen) og
delaksesslinjer (koparkabel som sluttar i fjernkonsentratoren eller tilsvarande anlegg), i
tilfelle der det er full tilgang,

— tilgang til andre frekvensar i ei aksesslinje enn talefrekvensar, i tilfelle der det er delt
tilgang til aksesslinja,

— tilgang til plass på hovudkoplinga til den melde operatøren for tilkopling av kanalveljar
for DSL-tilgang (DSLAM) og liknande utstyr til aksesslinja til den melde operatøren.

2. Tilgang: Alle relevante opplysningar om lokalnettarkitekturen, opplysningar om plassering av
fysiske tilgangsstader, førekomst av koparpar i særskilde delar av aksessnettet.

3. Tekniske vilkår: Tekniske eigenskapar ved koparpar i aksesslinja: lengd, leiardiameter,
pupinspolar og terminering; framgangsmåtar for prøving og tilpassing av kablane.
Spesifikasjonar for DSL-utstyr, filter osv. med tilvising til relevante internasjonale standardar
eller tilrådingar; krav til spektrumavgrensingar og elektromagnetisk kompatibilitet som skal
hindre interferens med andre system.

4. Framgangsmåtar for levering: Gransking av linjer for særskild DSL-teknologi, framgangsmåtar
for tinging og levering, bruksrestriksjonar.

B. Samlokaliseringstenester

5. Opplysningar om samlokaliseringsstader: Nøyaktig plassering(2) av dei relevante stadene til
den melde operatøren, medrekna sentralar, hovudkoplingar, konsentratorar og hovudfordelarar
som t.d. fordelarskåp og frittståande og innebygde fordelarar på gata. Opplysningar om
nettstaden der den ajourførde lista over plasseringane er offentleggjord. Alternative løysingar
når fysisk samlokalisering ikkje er mogleg. 

6. Mogleg samlokalisering på dei stadene som er nemnde i nr. 5: Dei typane samlokalisering som
er tilgjengelege (t.d. delt, avgrensa/uavgrensa, fysisk eller virtuell). Tilgang til elektriske anlegg
og klimaanlegg på desse stadene. Reglar for framleige av samlokaliseringsplass.

7. Eigenskapar ved utstyret: Eventuelle restriksjonar med omsyn til utstyr som kan
samlokaliserast.

8. Tryggleiksspørsmål: Tiltak som er sette i verk av dei melde operatørane for å sikre tryggleiken
på områda sine. Vilkåra for tilgang til desse områda for personale frå konkurrerande operatørar
for å klarleggje og løyse problem. 

9. Tryggleiksstandardar: (I prinsippet bør dei standardane som vert nytta av den etablerte
operatøren og av assosierte føretak, vurderast som tilstrekkelege for utstyret til dei
konkurrerande operatørane.)

10. Inspeksjon: Vilkåra for konkurrerande operatørar og nasjonale reguleringsstyresmakter med
omsyn til inspeksjon av stader der ei fysisk samlokalisering er mogleg, eller stader der
samlokalisering er forkasta på grunn av manglande kapasitet.
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C. Driftsstøttesystem

11. Vilkår for tilgang til den melde operatøren sine driftsstøttesystem, informasjonssystem eller
databasar for innhenting av opplysningar før tinging og for levering, tinging, vedlikehald,
reparasjonar og fakturering.

12. I prinsippet bør dei nemnde delane av driftsstøttesystemet omfatte tilgang til alle opplysningar
om eigenskapane til linjene, medrekna opplysningar om ei særskild linje har kapasitet til
avanserte tenester.

D. Leveringsvilkår

13. Fristar: Svarfristar for spørsmål om yting av tenester og tilgang til utstyr og ressursar, skadebot
i medhald av avtala dersom ikkje desse tidsfristane vert haldne, fristar med omsyn til
serviceavtaler og framgangsmåtar for feilretting og for å gå tilbake til normalt servicenivå.

14. Spesifiserte prisar for alle tenestene, ressursane og anlegga som er nemnde ovanfor, medrekna
eingongsbetalingar og jamleg betaling av leige.
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(1) EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1.
(2) EFT L 102 av 17.4.1999, s. 64.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av
29. mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene
for å fremme transport på innlands vannveier(1), særlig 
artikkel 9 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 718/1999 skal
Kommisjonen fastsette nærmere regler for gjennom-
føringen av kapasitetspolitikken for fellesskapsflåtene
omhandlet i nevnte forordning.

2) I artikkel 4 i kommisjonsforordning (EF) nr. 805/1999(2),
som ble vedtatt i henhold til forordning (EF)
nr. 718/1999, er det fastsatt forholdstall for «gammelt-
mot-nytt»-regelen med virkning fra 29. april 1999.

3) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 718/1999 skal «gammelt-mot-nytt»-forholdstallet
settes ned fortløpende slik at det snarest mulig og i
regelmessige etapper reduseres til null senest 29. april
2003. Det bør derfor fastsettes et nytt «gammelt-mot-
nytt»-forholdstall for år 2000.

4) På bakgrunn av den økonomiske utvikling innen de
forskjellige sektorene av markedet for transport på
innlands vannveier, bør det foretas en reduksjon av de
forskjellige forholdstallene for «gammelt-mot-nytt»-
regelen som er omhandlet i artikkel 4 i forordning (EF)

nr. 718/1999 og fastsatt i artikkel 4 i kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 805/1999, men på en slik måte at
resultatene av den strukturelle saneringen som har
foregått siden 1990, ikke går tapt. For tørrlasteskip bør
forholdstallet reduseres til 0,80:1, siden denne sektoren
opplever fortsatt vekst. For tankfartøyer kreves det en
mindre nedjustering til 1,15:1, siden situasjonen i denne
sektoren fortsatt er bekymringsfull og det ikke er vekst i
markedet. For skyvebåter er det nødvendig med en
kraftigere justering, til 0,50:1, siden det ikke er noen stor
overkapasitet i denne sektoren.

5) Ekspertgruppen for kapasitetspolitikk og -utvikling av
fellesskapsflåtene nedsatt ved artikkel 6 i forordning (EF)
nr. 805/1999 har avgitt uttalelse om tiltakene fastsatt i
denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 805/1999 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 1 endres forholdstallet «1:1» til «0,80:1».

2. I artikkel 4 nr. 2 endres forholdstallet «1,30:1» til
«1,15:1».

3. I artikkel 4 nr. 3 endres forholdstallet «0,75:1» til
«0,50:1».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1532/2000

av 13. juli 2000

om endring av forordning (EF) nr. 805/1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre
rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å

fremme transport på innlands vannveier(*)

2001/EØS/51/11

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2000.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 175 av 14.7.2000, s. 74, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 10.
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(1) EFT C 43 av 17.2.1999, s. 16.
(2) EFT C 138 av 18.5.1999, s. 33.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, 

s. 240), Rådets felles holdning av 12. juli 1999 (EFT C 249 av 1.9.1999, 
s. 7) og europaparlamentsbeslutning av 4. november 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 167 av 2.7.1999, s. 37.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

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) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets virksomhet på det sosialpolitiske området
har blant annet som mål å bedre helsen og sikkerheten for
arbeidstakerne i deres arbeidsmiljø.

2) Fellesskapets virksomhet på området sjøtransport har
blant annet som mål å bedre sjøfolks leve- og
arbeidsvilkår, sikkerheten til sjøs og forebyggingen av
forurensning som følge av ulykker til sjøs.

3) Under sin 84. sesjon fra 8. til 23. oktober 1996 vedtok
Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO)
generalkonferanse ILO-konvensjon nr. 180 av 1996 om
sjøfolks arbeidstid og bemanning av skip (heretter kalt
«ILO-konvensjon nr. 180») og protokollen av 1996 til
Konvensjonen om minstestandarder for handelsskip av
1976 (heretter kalt «protokollen til ILO-konvensjon 
nr. 147»).

4) Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om
organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom
Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske
union (ECSA) og Sammenslutningen av transport-
arbeiderforbund i Den europeiske union (FST)(4), vedtatt
i samsvar med traktatens artikkel 139 nr. 2, har som mål
å iverksette nevnte avtale (heretter kalt «avtalen»), som
ble inngått 30. september 1998. Innholdet i avtalen
gjenspeiler visse bestemmelser i ILO-konvensjon nr. 180.
Den får anvendelse på sjøfolk som arbeider på sjøgående
skip, enten de tilhører et privat eller offentlig rederi, som
er registrert på en medlemsstats territorium og som
vanligvis brukes i skipsfart.

5) Formålet med dette direktiv er å håndheve de
bestemmelsene i direktiv 1999/63/EF som gjenspeiler
bestemmelsene i ILO-konvensjon nr. 180, for ethvert skip
som anløper en havn i Fellesskapet, uansett hvilket flagg
det seiler under, for å kunne identifisere og utbedre alle
forhold som klart utgjør en fare for sjøfolks sikkerhet
eller helse. Direktiv 1999/63/EF inneholder imidlertid
også krav som ikke finnes i ILO-konvensjon nr. 180, og
som dermed ikke bør få anvendelse om bord på skip som
ikke seiler under flagget til en medlemsstat.

6) Direktiv 1999/63 får anvendelse på sjøfolk på alle
sjøgående skip som er registrert i en medlemsstat.
Medlemsstatene skal påse at skip som seiler under deres
flagg, overholder alle bestemmelser i nevnte direktiv.

7) For å bevare sikkerheten og unngå konkurransevridning,
bør medlemsstatene kunne kontrollere at alle sjøgående
skip som anløper deres havner, uansett hvilken stat de er
registrert i, overholder de relevante bestemmelser i
direktiv 1999/63/EF.

8) Særlig bør skip som seiler under flagget til en stat som
ikke er part i ILO-konvensjon nr. 180 eller protokollen til
ILO-konvensjon nr. 147, ikke få gunstigere behandling
enn skip som seiler under flagget til en stat som er part
enten i konvensjonen eller i protokollen, eller i begge.

9) For å kunne kontrollere om direktiv 1999/63/EF
håndheves effektivt, er det nødvendig at medlemsstatene
foretar inspeksjoner om bord på skipene, særlig dersom
de har mottatt en klage fra skipsføreren, et
besetningsmedlem eller en person eller organisasjon som
har en legitim interesse i at skipets drift samt leve- og
arbeidsvilkårene om bord er sikre, eller av at
forurensning forebygges.

10) Med hensyn til dette direktiv kan medlemsstatene på eget
initiativ etter behov utpeke havnestatsinspektører til å
foreta inspeksjoner på skip som anløper havner i
Fellesskapet.

11) Bevis for at et skip ikke oppfyller kravene i direktiv
1999/63/EF, kan oppnås ved kontroll av arbeids-
vilkårene om bord og oppgavene over sjøfolkenes
arbeids- og hviletid, eller når inspektøren har en
begrunnet mistanke om at sjøfolkene er urimelig trette.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/95/EF

av 13. desember 1999

om håndheving av bestemmelser om sjøfolks arbeidstid om bord på skip som anløper havner
i Fellesskapet(*)

2001/EØS/51/12

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 14 av 20.1.2000, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 11.



12) Dersom forholdene om bord på skipet klart utgjør en fare
for sikkerhet eller helse, kan vedkommende myndighet i
medlemsstaten der skipet har anløpt en havn, forby det å
forlate havnen inntil de påviste manglene er utbedret eller
besetningen er tilstrekkelig uthvilt.

13) Siden direktiv 1999/63/EF gjenspeiler bestemmelsene i
ILO-konvensjon nr. 180, kan kontrollen av om
bestemmelsene i nevnte direktiv overholdes om bord på
skip som er registrert i en tredjestat, først finne sted når
konvensjonen har trådt i kraft —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å fastsette en ordning for
kontroll og håndheving av at skip som anløper
medlemsstatenes havner, overholder direktiv 1999/63/EF, for å
øke sikkerheten til sjøs og bedre sjøfolks arbeidsvilkår, helse
og sikkerhet om bord på skip.

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for at skip som
ikke er registrert på deres territorium eller som ikke seiler
under deres flagg, overholder klausul 1-12 i avtalen som er
oppført som vedlegg til direktiv 1999/63/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «skip», ethvert sjøgående fartøy, i offentlig eller privat
eie, som vanligvis brukes til skipsfart. Fiskefartøyer
omfattes ikke av denne definisjonen,

b) «vedkommende myndighet», de myndigheter som
medlemsstatene har utpekt til å utføre oppgaver i henhold
til dette direktiv,

c) «inspektør», en offentlig tjenestemann eller annen person
som er behørig bemyndiget av vedkommende myndighet
i en medlemsstat til å inspisere arbeidsvilkårene om bord,
og som er ansvarlig overfor vedkommende myndighet,

d) «klage», enhver opplysning eller innberetning fra et
besetningsmedlem, et bransjeorgan, en sammenslutning,
en fagforening eller for øvrig enhver som har interesse i
skipets sikkerhet, herunder i besetningsmedlemmenes
sikkerhet eller helse.

Artikkel 3

Utarbeiding av rapporter

Dersom en medlemsstat mottar en klage som den ikke anser for
å være åpenbart ubegrunnet eller har bevis på at et skip som
anløper dets havn som ledd i sin sedvanlige virksomhet eller av
driftsmessige grunner, ikke oppfyller standardene nevnt i
direktiv 1999/63/EF, skal den utarbeide en rapport rettet til
regjeringen i den stat der skipet er registrert, og, dersom en

inspeksjon i samsvar med artikkel 4 avdekker nødvendige
bevis, treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre utbedring
av de forhold om bord som klart utgjør en fare for
besetningsmedlemmenes sikkerhet eller helse; dette gjelder
med forbehold for artikkel 1 nr. 2.

Identiteten til den som har innlevert klagen, skal ikke avsløres
overfor skipsføreren på det berørte skip eller dets eier.

Artikkel 4

Inspeksjon og utvidet inspeksjon

1. Når inspektøren foretar en inspeksjon for å finne bevis på
at et skip ikke oppfyller kravene i direktiv 1999/63/EF, skal det
kontrolleres:

— at en oversikt over organiseringen av arbeidsoppgavene
om bord er utarbeidet på det eller de språk som er skipets
arbeidsspråk samt på engelsk, i samsvar med modellen
gjengitt i vedlegg I eller i en annen, tilsvarende
utforming, og at denne er slått opp om bord på et lett
tilgjengelig sted,

— at det er ført oppgaver over sjøfolkenes arbeids- og
hviletid på det eller de språk som er skipets arbeidsspråk
samt på engelsk, i samsvar med modellen gjengitt i
vedlegg II eller med en annen, tilsvarende utforming, at
oppgavene oppbevares om bord, og at det kan påvises at
de er påtegnet av vedkommende myndighet i staten der
skipet er registrert.

2. Dersom det er mottatt en klage, eller inspektøren på
grunnlag av egne observasjoner om bord har grunn til å anta at
sjøfolkene er urimelig trette, skal det foretas en utvidet
inspeksjon i samsvar med artikkel 1 for å fastslå om arbeids-
eller hviletiden som er registrert i oppgavene, er i samsvar med
standardene fastsatt i direktiv 1999/63/EF samt at de er behørig
overholdt, idet det tas hensyn til andre registrerte opplysninger
om skipets drift.

Artikkel 5

Utbedring av mangler

1. Dersom det ved inspeksjonen eller den utvidede
inspeksjonen viser seg at skipet ikke oppfyller kravene i
direktiv 1999/63/EF, skal medlemsstaten treffe de tiltak som er
nødvendige for å utbedre ethvert forhold om bord som klart
utgjør en fare for sjøfolkenes sikkerhet eller helse. Slike tiltak
kan omfatte et forbud mot å forlate havnen så lenge de påviste
manglene ikke er utbedret eller sjøfolkene ikke er tilstrekkelig
uthvilte.

2. Når det foreligger klare bevis på at personell med ansvar
for første vakt eller de påfølgende vaktene er urimelig trette,
skal medlemsstaten påse at skipet ikke forlater havnen før de
påviste manglene er utbedret, eller sjøfolkene er tilstrekkelig
uthvilte.
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(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/42/EF
(EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40).

Artikkel 6

Oppfølging

1. Dersom et skip har fått forbud mot å forlate havnen i
henhold til artikkel 5, skal vedkommende myndighet i
medlemsstaten informere skipsføreren, skipets eier eller
operatør samt flaggstatens myndighet eller myndigheten i
staten der skipet er registrert, eller vedkommende stats konsul
eller, i dennes fravær, dens nærmeste diplomatiske
respresentant, om resultatet av inspeksjonene nevnt i artikkel 4,
eller om enhver beslutning inspektøren har truffet og eventuelt
om nødvendige utbedringstiltak.

2. Når en inspeksjon foretas i henhold til dette direktiv, skal
alle mulige anstrengelser gjøres for å unngå at skipet blir
unødig forsinket. Dersom et skip likevel forsinkes unødig, skal
eieren eller operatøren ha rett til erstatning for enhver skade
eller ethvert tap vedkommende påføres. I ethvert tilfelle av
påstått unødig forsinkelse skal bevisbyrden påhvile skipets eier
eller operatør.

Artikkel 7

Klageadgang

1. Et skips eier eller operatør eller dennes representant i
medlemsstaten skal ha rett til å klage på en beslutning om
tilbakeholding truffet av vedkommende myndighet. En klage
skal ikke medføre at tilbakeholdingen oppheves.

2. Medlemsstatene skal innføre og opprettholde
hensiktsmessige framgangsmåter for dette formål i samsvar
med sin nasjonale lovgivning.

3. Vedkommende myndighet skal behørig underrette
føreren av et skip nevnt i nr. 1 om retten til å klage.

Artikkel 8

Administrativt samarbeid

1. Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige
for, etter vilkår som er forenlige med dem som er fastsatt i
artikkel 14 i direktiv 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), å sørge
for samarbeid mellom sin vedkommende myndighet og
vedkommende myndighet i andre medlemsstater, for å sikre en
effektiv gjennomføring av dette direktiv, og skal underrette
Kommisjonen om de tiltak den treffer.

2. Opplysninger om tiltak truffet i henhold til artikkel 4 og
5, skal offentliggjøres i samsvar med framgangsmåter som
dem som er nevnt i artikkel 15 første ledd i direktiv 95/21/EF.

Artikkel 9

Klausul om «ikke-gunstigere-behandling»

Når en medlemsstat foretar inspeksjon av et skip som seiler
under flagget til eller er registrert i en stat som ikke har
undertegnet ILO-konvensjon nr. 180 eller protokollen til ILO-
konvensjon nr. 147, skal den, etter at konvensjonen og
protokollen har trådt i kraft, påse at den ikke gir et slikt skip og
dets besetning gunstigere behandling enn den som gis skip som
seiler under flagget til en stat som er part i ILO-konvensjon nr.
180 eller i protokollen til ILO-konvensjon nr. 147, eller i
begge.

Artikkel 10

Sluttbestemmelser

1. Medlemsstatene skal senest 30. juni 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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.

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

Artikkel 11

Skip fra tredjestater

Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse på skip som
ikke seiler under flagget til eller som ikke er registrert i en
medlemsstat før ikrafttredelsesdatoen for ILO-konvensjon
nr. 180 og for protokollen til ILO-konvensjon nr. 147.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

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

Artikkel 13

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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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 118 A,

med tilvising til rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om
vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for
kreftframkallende stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1),

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(2), som vart lagt
fram etter samråd med Det rådgjevande utvalet for tryggleik,
hygiene og helsevern på arbeidsplassen,

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 C i
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I artikkel 118 A i traktaten er det fastsett at Rådet skal gje
direktiv om minstekrav med sikte på å betre særleg
arbeidsmiljøet for å sikre eit høgare nivå for vern av
tryggleiken og helsa til arbeidstakarar.

2) I medhald av den førnemnde artikkelen skal det unngåast
at slike direktiv pålegg administrative, økonomiske og
rettslege byrder som er av ei slik art at dei motverkar
skipinga og utviklinga av små og mellomstore føretak.

3) Kjønnscellemutagen er stoff som kan vere årsak til ei
varig endring av mengda av eller strukturen til
genmaterialet i ei celle, og føre til ei endring i dei
fenotypiske kjenneteikna ved denne cella som kan verte
overførd til komande generasjonar av dotterceller.

4) På grunn av verknadsmekanismen deira kan
kjønnscellemutagen truleg ha kreftframkallande
verknader.

5) Vinylkloridmonomer er klassifisert som eit
kreftframkallande stoff i kategori 1 i medhald av
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og
merking av farlige stoffer(5).

6) Av omsyn til konsekvens og klarleik bør dei viktigaste
føresegnene i rådsdirektiv 78/610/EØF av 29. juni 1978
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om helsevern for arbeidstakere utsatt for påvirkning fra
vinylkloridmonomer(6) takast inn i dette direktivet, utan
at vernenivået for helsa og tryggleiken til arbeidstakarane
vert redusert.

7) Direktiv 78/610/EØF kan opphevast når dette direktivet
er vorte gjennomført.

8) Dei kreftframkallande eigenskapane til støv frå eik og
bøk er vortne stadfesta i epidemiologiske granskingar av
eksponerte arbeidstakarar. Det er høgst sannsynleg at òg
støv frå andre harde tresortar kan føre til kreft hjå
menneske. Dei arbeidstakarane som det gjeld, er difor
utsette for ein alvorleg mogleg risiko for å utvikle kreft.

9) Føre var-prinsippet bør nyttast når det gjeld vern av helsa
til arbeidstakarane. Difor bør direktiv 90/394/EØF
utvidast til å omfatte alle typar støv frå harde tresortar.

10) Det bør gjerast fleire granskingar av dei
kreftframkallande eigenskapane til anna trestøv. Dersom
det vert slått fast at det finst ein risiko, bør Kommisjonen
gjere framlegg til vern av helsa til arbeidstakarane.
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RÅDSDIREKTIV 1999/38/EF

av 29. april 1999

om andre endring av direktiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å 
være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet, og om utviding av direktivet til å

omfatte mutagen(*)

2001/EØS/51/13

(1) TEF L 196 av 26.7.1990, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 97/42/EF
(TEF L 179 av 8.7.1997, s. 4).

(2) TEF C 123 av 22.4.1998, s. 21.
(3) TEF C 284 av 14.9.1998, s. 111.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 22. oktober 1998 (TEF C 341 av 9.11.1998, s.

134), felles haldning frå Rådet av 22. desember 1998 (TEF C 55 av
25.2.1999, s. 39) og europaparlamentsavgjerd av 13. april 1999 (enno ikkje
offentleggjord i TEF).

(5) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 97/69/EF
(TEF L 343 av 13.12.1997, s. 19).

(6) TEF L 197 av 22.7.1978, s. 12.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 12.



(1) TEF L 185 av 9.7.1974, s. 15. Avgjerda sist endra ved tilmeldingsakta
av 1994.

11) Etter artikkel 16 i direktiv 90/394/EØF skal det på
grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna
vitskaplege og tekniske data, fastsetjast grenseverdiar for
eksponering for alle dei kreftframkallande stoffa der dette
er mogleg.

12) Det er føremålstenleg å fastsetje slike grenseverdiar for
støv frå harde tresortar. Dei gjeldande grenseverdiane for
vinylkloridmonomer bør reduserast, slik at dei svarar til
dei beste minstestandardane for teknologisk praksis og
tek omsyn til faktorane for ei mogleg gjennomføring,
samstundes som det vert teke omsyn til målet om å verne
helsa til arbeidstakarane på arbeidsplassen.

13) Arbeidstakarane må vere effektivt verna mot risiko for å
utvikle kreft som følgje av eksponering for støv frå harde
tresortar under arbeidet. Føremålet med dette direktivet
er ikkje å avgrense bruken av trevyrke, verken ved å byte
det ut med andre materiale eller ved å byte ut bruken av
visse treslag med andre treslag.

14) Samsvar med minstekrava til vern av helsa og
tryggleiken til arbeidstakarane mot særleg risiko i
samband med kreftframkallande stoff har som siktemål
ikkje berre å sikre vern av helsa og tryggleiken til kvar
einskild arbeidstakar, men òg å syte for eit
minstevernenivå for alle arbeidstakarar i Fellesskapet.

15) Det må fastsetjast eit einsarta vernenivå for heile
Fellesskapet mot risiko i samband med kreftframkallande
stoff, og dette vernenivået bør fastsetjast ikkje ved hjelp
av detaljerte krav, men ved hjelp av ei ramme av
allmenne prinsipp som gjer det mogleg for
medlemsstatane å nytte minstekrava på ein einsarta måte.

16) Endringane i dette direktivet er eit konkret ledd i
verkeleggjeringa av den sosiale dimensjonen i den indre
marknaden.

17) I medhald av avgjerd 74/325/EØF(1) skal Kommisjonen
rådspørje Det rådgjevande utvalet for tryggleik, hygiene
og helsevern på arbeidsplassen med sikte på utarbeiding
av framlegg på dette området —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I direktiv 90/394/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 1 skal nr. 4 lyde:

«4. For asbest, som er omfattet av direktiv
83/477/EØF(*), får bestemmelsene i dette direktiv
anvendelse når de gir bedre vern av sikkerhet og helse i
arbeidet.
________
(*) EFT L 263 av 24.9.1983, s. 25. Direktivet sist

endret ved direktiv 98/24/EF (EFT L 131 av
5.5.1998, s. 11).»

2. I artikkel 2 vert ny bokstav aa) sett inn etter bokstav a):

«aa) «mutagen»

i) et stoff som oppfyller kriteriene for
klassifisering som mutagen i kategori 1 eller 2
som fastsatt i vedlegg VI til direktiv
67/548/EØF,

ii) et preparat som er sammensatt av ett eller flere
av stoffene nevnt i i), når konsentrasjonen av
ett eller flere av stoffene oppfyller de krav til
konsentrasjonsgrenser for klassifisering av et
preparat som mutagen i kategori 1 eller 2 som
er fastsatt

— i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller

— i vedlegg I til direktiv 88/379/EØF,
dersom stoffet eller stoffene ikke er
oppført i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF eller er oppført der uten
konsentrasjonsgrenser,».

3. I artikkel 1 nr. 1, artikkel 3 nr. 1, nr. 2 første og andre
leddet og nr. 4, artikkel 5 nr. 5 bokstav c), d), e) og j),
artikkel 6 bokstav a) og b), artikkel 10 nr. 1 den
innleiande delen og bokstav a), artikkel 11 nr. 2,
artikkel 14 nr. 3, artikkel 16 nr. 1 og artikkel 17 nr. 2 vert
«kreftframkallende stoffer» bytt ut med
«kreftframkallende stoffer eller mutagener».
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4. I artikkel 2 bokstav b), artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 2 og
nr. 5 den innleiande delen og bokstav a) vert
«kreftframkallende stoff» bytt ut med «kreftframkallende
stoff eller mutagen».

5. I vedlegg I skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Arbeid som medfører eksponering for støv fra
harde tresorter(1).

_______
(1) Det finnes en liste over visse typer harde tresorter i

bind 62 i monografiene om vurdering av risiko for
framkalling av kreft hos mennesker, kalt «Wood
Dust and Formaldehyde», utgitt av IARC (Det
internasjonale kreftforskningssenteret), Lyon
1995».

6. I vedlegg III skal del A lyde:

GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING I ARBEIDET

Grenseverdier 

Stoffnavn EINECS (1) CAS (2) Merknad Overgangstiltak     

mg/m3 (3) ppm (4)    

Benzen 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Hud (6) Grenseverdi:        
3 ppm (= 9,75 mg/m3) inntil tre år 
etter datoen i artikkel 2 nr. 1 i 
direktiv 97/42/EF(*)  

Vinylklorid- 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) — —  
monomer 

Støv fra harde — — 5,00 (5) (7) — — —  
tresorter 

(1) EINECS: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer.  
(2) CAS: Chemical Abstract Service Number.  
(3) mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 ∞C og 101,3 kPa (760 mm kvikksølvtrykk).  
(4) ppm = milliondeler etter volum i luft (ml/m3).  
(5) Målt eller beregnet ut fra en referanseperiode på åtte timer.  
(6) Mulighet for en vesentlig økning av kroppens samlede belastning når huden eksponeres.  
(7) Del som kan innåndes: dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.  

(*) EFT L 179 av 8.7.1997, s. 4.»  

«A.

Artikkel 2

Direktiv 78/610/EØF vert oppheva med verknad frå 29. april
2003.

Artikkel 3

På grunnlag av dei nyaste tilgjengelege vitskaplege dataa kan
Kommisjonen innan ein frist på to år frå den datoen då dette
direktivet vert vedteke og i samsvar med artikkel 118 A i
traktaten, leggje fram for Rådet eit framlegg om å vedta
reviderte grenseverdiar for vinlykloridmonomer og støv frå
harde tresortar.

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal innan 29. april 2003 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.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.
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Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann



EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 137,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framlagt etter
samråd med Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og
helsevern på arbeidsplassen og Det faste organ for sikkerhet og
helse i kullgruver og annen utvinningsindustri,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
21. oktober 1999(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter traktatens artikkel 137 skal Rådet i direktivs form
vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre
arbeidsmiljøet, for å sikre bedre vern av arbeidstakernes
sikkerhet og helse.

2) I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå å
pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder
som er av en slik art at de kan hemme etablering og
utvikling av små og mellomstore bedrifter.

3) Forbedring av arbeidstakernes sikkerhet, hygiene og
helse på arbeidsplassen er et mål som ikke bør være
underlagt rent økonomiske betraktninger.

4) For å bedre arbeidstakernes sikkerhet og helse, er det helt
nødvendig å overholde de minimumskrav som skal sikre
bedre sikkerhet og helse for arbeidstakere som vil kunne
utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer.

5) Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 
nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4). Bestemmelsene i
nevnte direktiv, særlig de som omhandler informasjon til,
rådgivning med, deltakelse fra og opplæring av
arbeidstakerne, får derfor anvendelse i sin helhet også i
tilfeller der arbeidstakerne vil kunne utsettes for fare
gjennom eksplosive atmosfærer, med forbehold for
strengere eller mer spesifikke bestemmelser i dette
direktiv.

6) Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det
indre markeds sosiale dimensjon.

7) I europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars
1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige
omgivelser(5), er det fastsatt at det skal utarbeides et
tilleggsdirektiv på grunnlag av traktatens artikkel 137,
som særlig skal omfatte eksplosjonsfarer tilknyttet en
bestemt bruk og/eller installasjonsform og -metode.

8) Eksplosjonsvern er av avgjørende betydning for
sikkerheten. Ved en eksplosjon settes arbeidstakernes liv
og helse i fare som følge av de ukontrollerte virkningene
av flammer og trykk samt forekomsten av skadelige
reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i
omgivelsesluften som arbeidstakerne trenger for å puste.

9) For å utarbeide en helhetlig strategi for å forebygge
eksplosjoner, er det nødvendig med organisatoriske tiltak
som utfyller de tekniske tiltak som er truffet på
arbeidsplassen. I henhold til direktiv 89/391/EØF skal
arbeidsgiveren ha til rådighet en vurdering av sikkerhets-
og helserisikoen på arbeidsplassen. Denne forpliktelsen
presiseres i dette direktiv ved at arbeidsgiveren skal
utarbeide og ajourføre et eksplosjonsverndokument, eller
flere dokumenter, som oppfyller minimumskravene
fastsatt i dette direktiv. Eksplosjonsverndokumentet skal
omfatte en beskrivelse av farene, en vurdering av
risikoen og en angivelse av de særlige tiltak som skal
treffes for å verne helsen og sikkerheten til de
arbeidstakere som vil kunne utsettes for fare gjennom
eksplosive atmosfærer i henhold til artikkel 9 i direktiv
89/391/EØF. Eksplosjonsverndokumentet eller -
dokumentene kan inngå i en vurdering av helse- og
sikkerhetsrisikoen på arbeidsplassen i henhold til artikkel
9 i direktiv 89/391/EØF.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/92/EF

av 16. desember 1999

om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan
utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer (15. særdirektiv i henhold til artikkel 16

nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(*)

2001/EØS/51/14

(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(5) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.

(1) EFT C 332 av 9.12.1995, s. 10 og EFT C 184 av 17.6.1997, s. 1.
(2) EFT C 153 av 28.5.1996, s. 35.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. juni 1996 (EFT C 198 av 8.7.1996, 

s. 160) bekreftet 4. mai 1999 (EFT C 279 av 1.10.1999, s. 55), Rådets felles
holdning av 22. desember 1998 (EFT C 55 av 25.2.1999, s. 45),
europaparlamentsbeslutning av 6. mai 1999 (EFT C 279 av 1.10.1999, s.
386). Europaparlamentsbeslutning av 2. desember 1999 og rådsbeslutning
av 6. desember 1999.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 23 av 28.1.2000, s. 57, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 13.



10) Det kan i henhold til andre fellesskapsrettsakter likeledes
kreves at det foretas en vurdering av eksplosjonsfaren.
For å unngå unødvendig dobbeltarbeid, bør
arbeidsgiveren i samsvar med nasjonal praksis kunne
samle dokumenter, deler av dokumenter eller andre
tilsvarende rapporter utarbeidet i henhold til andre
fellesskapsrettsakter, for å lage en «sikkerhetsrapport».

11) Forebygging av dannelsen av eksplosive atmosfærer
omfatter også at erstatningsprinsippet anvendes.

12) Når arbeidstakere fra flere foretak befinner seg på samme
arbeidsplass, bør det foretas en samordning.

13) Forebyggende tiltak bør om nødvendig utfylles med
tilleggstiltak som iverksettes dersom antenning allerede
har funnet sted. Størst sikkerhet oppnås ved å 
kombinere forebyggende tiltak med andre tilleggstiltak
som begrenser eksplosjoners skadevirkninger på
arbeidstakerne.

14) Rådsdirektiv 92/58/EØF av 24. juni 1992 om
minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på
arbeidsplassen (niende særdirektiv i henhold til artikkel
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1) får anvendelse i sin
helhet, særlig på steder som er i umiddelbar nærhet av
risikoområder, der røyk, sage- og sveisearbeid og andre
aktiviteter som kan framkalle flammer eller gnister, kan
få innvirkning på risikoområdet.

15) I direktiv 94/9/EF deles sikringsutstyret og -systemene
direktivet omfatter, inn i utstyrsgrupper og -kategorier. I
dette direktiv fastsettes det at arbeidsgiveren skal dele
arbeidsplassene der eksplosive atmosfærer vil kunne
dannes inn i soner, og bestemme hvilke utstyrsgrupper og
-kategorier samt sikringssystemer som bør benyttes i hver
sone —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

DEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1. Dette direktiv, som er 15. særdirektiv i henhold til
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, fastsetter
minimumskrav til vern av sikkerheten og helsen til
arbeidstakere som vil kunne utsettes for fare gjennom
eksplosive atmosfærer, som definert i artikkel 2.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) områder som benyttes direkte i forbindelse med samt
under medisinsk behandling av pasienter, 

b) bruk av gassapparater i samsvar med direktiv
90/396/EØF(2),

c) framstilling, behandling, bruk, lagring og transport av
eksplosive varer eller ustabile kjemiske stoffer,

d) utvinningsindustri som omfattes av direktiv
92/91/EØF(3) eller direktiv 92/104/EØF(4),

e) bruk av transportmidler til lands, til vanns eller i luften
der bestemmelser i internasjonale avtaler (f.eks. ADNR,
ADR, ICAO, IMO, RID) og fellesskapsdirektivene 
som iverksetter disse avtalene, får anvendelse.
Transportmidler beregnet til bruk i potensielt eksplosive
atmosfærer, er ikke unntatt.

3. Bestemmelsene i direktiv 89/391/EØF og de relevante
særdirektiver får anvendelse i sin helhet på området nevnt i 
nr. 1, med forbehold for strengere og/eller mer spesifikke
bestemmelser i dette direktiv.

Artikkel 2

Definisjon

I dette direktiv menes med «eksplosiv atmosfære» en blanding
av luft og brannfarlige stoffer under atmosfæriske forhold, i
form av gasser, damper, tåker eller støv, der forbrenningen
spres til hele den ubrente blandingen etter antenning.

DEL II

ARBEIDSGIVERS FORPLIKTELSER

Artikkel 3

Forebygging av og vern mot eksplosjoner

For å forebygge og verne mot eksplosjoner i henhold til
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 89/391/EØF, skal arbeidsgiveren
treffe de tekniske og/eller organisatoriske tiltak som er egnet til
den type aktivitet det gjelder, i prioritert rekkefølge og etter
følgende grunnleggende prinsipper:

— forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer eller,
dersom aktivitetens art ikke gjør dette mulig,

— unngå antenning av eksplosive atmosfærer, og

— begrense skadevirkningene av en eksplosjon for å verne
arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Når det er nødvendig, skal disse tiltak kombineres og/eller
utfylles med tiltak for å hindre spredning av eksplosjoner, og
de skal gjennomgås regelmessig og i alle tilfeller hver gang det
skjer betydelige endringer.
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(1) EFT L 245 av 26.8.1992, s. 23.
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(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(3) EFT L 348 av 28.11.1992, s. 9.
(4) EFT L 404 av 31.12.1992, s. 10.



(1) EFT L 393 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet endret ved direktiv
95/63/EF (EFT L 335 av 30.12.1995, s. 28).

Artikkel 4

Vurdering av eksplosjonsfarer

1. Når arbeidsgiveren oppfyller sine forpliktelser fastsatt i
artikkel 6 nr. 3 og i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, skal
vedkommende vurdere de særlige farer som eksplosive
atmosfærer skaper, og minst ta hensyn til

— sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes
og hvor lenge de vil vedvare,

— sannsynligheten for at tennkilder, herunder
elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive
og virksomme,

— anlegg, anvendte stoffer, prosesser og disses eventuelle
innvirkning på hverandre,

— omfanget av de forventede konsekvensene.

Eksplosjonsfarene skal vurderes som en helhet.

2. Steder som via åpninger er eller kan tilknyttes steder der
det kan dannes eksplosive atmosfærer, skal tas i betraktning
når eksplosjonsfarene vurderes.

Artikkel 5

Generelle forpliktelser

For å sikre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse og i
samsvar med grunnprinsippene for risikovurdering og
prinsippene fastsatt i artikkel 3, skal arbeidsgiveren treffe de
nødvendige tiltak slik at

— arbeidsmiljøer der eksplosive atmosfærer kan dannes i et
slikt omfang at arbeidstakernes eller andres helse og
sikkerhet kan settes i fare, er innrettet slik at arbeidet kan
utføres fullstendig trygt,

— arbeidstakere som oppholder seg i arbeidsmiljøer der
eksplosive atmosfærer kan dannes i et slikt omfang at det
kan sette arbeidstakernes sikkerhet og helse i fare, sikres
egnet tilsyn i samsvar med risikovurderingen og ved bruk
av egnede tekniske hjelpemidler. 

Artikkel 6

Samordningsplikt

Når arbeidstakere fra flere foretak befinner seg på samme
arbeidsplass, skal hver enkelt arbeidsgiver ha ansvaret for alle
spørsmål som er underlagt vedkommendes kontroll.

Uten at det berører hver enkelt arbeidsgivers individuelle
ansvar slik det er fastsatt i direktiv 89/391/EØF, skal den
arbeidsgiver som i henhold til nasjonal lovgivning og/eller
praksis har ansvaret på arbeidsplassen, samordne
iverksettelsen av alle tiltak rettet mot arbeidstakernes helse 
og sikkerhet, og skal i eksplosjonsverndokumentet nevnt i
artikkel 8 opplyse om målet med samordningen og tiltak og
framgangsmåter for å gjennomføre den.

Artikkel 7

Steder der eksplosive atmosfærer kan dannes

1. Arbeidsgiveren skal i samsvar med vedlegg I dele de
steder der eksplosive atmosfærer kan dannes, inn i soner.

2. Arbeidsgiveren skal påse at minimumskravene fastsatt i
vedlegg II anvendes på alle steder som omfattes av nr. 1.

3. Der det er nødvendig, skal inngangene til de steder der
eksplosive atmosfærer kan dannes i et slikt omfang at det kan
sette arbeidstakernes helse og sikkerhet i fare, merkes med
skilt i samsvar med vedlegg III.

Artikkel 8

Eksplosjonsverndokument

Når arbeidsgiveren oppfyller sine forpliktelser som fastsatt i
artikkel 4, skal vedkommende sikre at det utarbeides og
ajourføres et dokument, heretter kalt «eksplosjonsvern-
dokumentet».

Eksplosjonsverndokumentet skal særlig vise

— at eksplosjonsfarene er blitt påvist og vurdert,

— at egnede tiltak vil bli truffet for å nå målene med dette
direktiv,

— hvilke steder som er klassifisert i soner i samsvar med
vedlegg I,

— hvilke steder der minimumskravene oppført i vedlegg II
får anvendelse,

— at arbeidsplassene og arbeidsutstyret, herunder
alarminnretninger, utformes, drives og vedlikeholdes på
sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

— at det er vedtatt bestemmelser for sikker bruk av
arbeidsutstyr i samsvar med rådsdirektiv
89/655/EØF(1).

Eksplosjonsverndokumentet skal utarbeides før arbeidet
begynner, og skal gjennomgås når det foretas betydelige
endringer, utvidelser eller ombygginger på arbeidsplassen eller
med hensyn til arbeidsutstyret eller organiseringen av arbeidet.

Arbeidsgiveren kan kombinere eksisterende risikovurderinger,
dokumenter eller andre tilsvarende rapporter utarbeidet i
henhold til andre fellesskapsrettsakter.

Artikkel 9

Særlige bestemmelser om arbeidsplasser og arbeidsutstyr

1. Arbeidsutstyr bestemt til bruk på steder der eksplosive
atmosfærer kan dannes og som allerede er i bruk eller stilles til
rådighet for første gang i foretaket eller virksomheten før 
30. juni 2003, skal fra denne dato oppfylle minimumskravene 
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(1) EFT L 185 av 9.7.1974, s. 15. Beslutningen sist endret ved
tiltredelsesakten av 1994.

fastsatt i del A i vedlegg II, når andre fellesskapsdirektiver ikke
eller bare delvis får anvendelse.

2. Arbeidsutstyr bestemt til bruk på steder der eksplosive
atmosfærer kan dannes, som stilles til rådighet for første gang
i foretaket eller virksomheten etter 30. juni 2003, skal oppfylle
minimumskravene fastsatt i vedlegg II del A og B.

3. Arbeidsplasser som omfatter steder der eksplosive
atmosfærer kan dannes, og som tas i bruk for første gang etter
30. juni 2003, skal oppfylle minimumskravene i dette direktiv.

4. Arbeidsplasser som omfatter steder der eksplosive
atmosfærer kan dannes, og som allerede er i bruk før 30. juni
2003, skal oppfylle minimumskravene i dette direktiv senest
tre år etter nevnte dato.

5. Dersom det etter 30. juni 2003 foretas endringer,
utvidelser eller ombygging av arbeidsplasser som omfatter
steder der eksplosive atmosfærer kan dannes, skal
arbeidsgiveren treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at
endringene, utvidelsene eller ombyggingen oppfyller
minimumskravene fastsatt i dette direktiv.

DEL III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikkel 10

Tilpasning av vedleggene

Rent tekniske tilpasninger av vedleggene som følge av

— vedtakelse av direktiver om teknisk harmonisering og
standardisering på området eksplosjonsvern og/eller

— tekniske framskritt, endringer i internasjonale regler eller
spesifikasjoner eller ny kunnskap om forebygging av og
vern mot eksplosjoner,

skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i direktiv
89/391/EØF.

Artikkel 11

Veiledning for god praksis

Kommisjonen skal utarbeide en veiledning for god praksis med
ikke-bindende praktiske retningslinjer. Denne veiledningen
skal omhandle emnene nevnt i artikkel 3, 4, 5, 6, 7 og 8,
vedlegg I og vedlegg II del A.

Kommisjonen skal på forhånd rådspørre Den rådgivende
komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen, i
samsvar med rådsbeslutning 74/325/EØF(1).

Medlemsstatene skal innenfor rammen av anvendelsen av dette
direktiv ta størst mulig hensyn til ovennevnte veiledning når de

utarbeider sin nasjonale politikk for vern av arbeidstakernes
sikkerhet og helse.

Artikkel 12

Informasjon til foretakene

Medlemsstatene skal på anmodning bestrebe seg på å stille
relevante opplysninger til rådighet for arbeidsgiverne i
samsvar med artikkel 11, med en særlig henvisning til
veiledningen for god praksis.

Artikkel 13

Sluttbestemmelser

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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

3. Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge for
Kommisjonen en rapport om den praktiske gjennomføringen
av bestemmelsene i dette direktiv, med angivelse av
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes synspunkter.
Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, Rådet, Den
økonomiske og sosiale komité og Den rådgivende komité for
sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen om dette.

Artikkel 14

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

Artikkel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE K. HEMILÄ

President Formann
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VEDLEGG I

KLASSIFISERING AV STEDER DER EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER KAN DANNES

Innledende bemerkning

Klassifiseringssystemet under får anvendelse på steder der det treffes tiltak i henhold til artikkel 3, 4, 7 

og 8.

1. Steder der eksplosive atmosfærer kan dannes

Et sted der en eksplosiv atmosfære kan dannes i et slikt omfang at det må tas særlige forholdsregler for å verne

de berørte arbeidstakeres helse og sikkerhet, anses som farlig i henhold til dette direktiv.

Et sted der en eksplosiv atmosfære ikke kan forventes å dannes i et slikt omfang at det må tas særlige

forholdsregler, anses som ufarlig i henhold til dette direktiv.

Brannfarlige stoffer og/eller brennstoffer anses som stoffer som kan gi opphav til eksplosive atmosfærer, med

mindre en undersøkelse av deres egenskaper har påvist at de blandet med luft ikke alene er i stand til å frambringe

en eksplosjon.

2. Klassifisering av farlige steder

Farlige steder klassifiseres i soner på grunnlag av hvor ofte en eksplosiv atmosfære dannes og hvor lenge den

vedvarer.

Denne klassifiseringen bestemmer omfanget av de tiltak som skal treffes i henhold til del A i vedlegg II.

Sone 0

Et sted der det alltid, i lange perioder eller ofte vil dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av

luft og brannfarlige stoffer i form av gass, damp eller tåke.

Sone 1

Et sted der det ved vanlig drift sannsynligvis tidvis vil dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding

av luft og brannfarlige stoffer i form av gass, damp eller tåke.

Sone 2

Et sted der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke vil dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding

av luft og brannfarlige stoffer i form av gass, damp eller tåke, men der den dersom den dannes, vil vare bare en

kort periode.

Sone 20

En sted der det alltid eller i lange perioder eller ofte vil dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av

brennbart støv.

Sone 21

En sted der det ved vanlig drift sannsynligvis tidvis vil dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av

brennbart støv.

Sone 22

Et sted der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke vil dannes en eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart

støv i luften, men der den dersom den dannes, vil vare bare en kort periode.

Merknader:

1. Lag, avleiringer og opphopinger av brennbart støv skal anses som enhver annen kilde som kan danne en eksplosiv

atmosfære.

2. Med «vanlig drift» menes den situasjon der installasjonene anvendes i samsvar med de konstruksjonsparametrer

de er beregnet på.
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VEDLEGG II

A. MINIMUMSKRAV FOR Å BEDRE VERNET AV SIKKERHETEN OG HELSEN 
TIL ARBEIDSTAKERE SOM VIL KUNNE UTSETTES FOR FARE GJENNOM 

EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER

Innledende bemerkning

Forpliktelsene fastsatt i dette vedlegg får anvendelse på

— steder som i samsvar med vedlegg I er klassifisert som farlige, når dette er påkrevd som følge av egenskaper ved

arbeidsplassen eller utstyret eller stoffene som anvendes, eller på grunn av faren som skyldes aktiviteten som er

tilknyttet risikoen en eksplosiv atmosfære medfører,

— utstyr plassert på ufarlige steder men som er nødvendig for eller bidrar til en sikker drift av utstyr plassert på

farlige steder.

1. Organisatoriske tiltak

1.1. Opplæring av arbeidstakere

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som arbeider på steder der eksplosive atmosfærer kan dannes, får

tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.

1.2. Skriftlige instrukser og arbeidstillatelse

Når eksplosjonsverndokumentet krever det, skal

— arbeid på farlige steder utføres i samsvar med arbeidsgiverens skriftlige instruks,

— det tas i bruk et system for arbeidstillatelser både for farlig arbeid og for arbeid som kan være farlig i

kombinasjon med annet arbeid.

Arbeidstillatelser skal utstedes av en bemyndiget person før arbeidet begynner.

2. Vernetiltak mot eksplosjon

2.1. Utilsiktet eller tilsiktet fordunsting og/eller utslipp av brennbare gasser, damper, tåker eller brennbart støv som

kan medføre eksplosjonsfare, skal avledes eller bortledes til et sikkert sted eller, dersom dette ikke er mulig,

oppbevares sikkert eller sikres på annen egnet måte.

2.2. Dersom en eksplosiv atmosfære inneholder flere slag brennbare gasser, damper, tåker eller støv, skal

vernetiltakene være tilpasset den største risikoen.

2.3. For å forebygge brann- eller eksplosjonsfare i samsvar med artikkel 3, skal det også tas hensyn til elektrostatiske

utladninger som oppstår når arbeidstakerne eller arbeidsmiljøet opptrer som ladningsbærere eller

ladningsgeneratorer. Arbeidstakerne skal være utstyrt med egnet arbeidstøy laget av materialer som ikke kan

framkalle elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive atmosfærer.

2.4. Anlegg, utstyr, sikringssystemer og ethvert annet tilhørende koplingsutstyr skal tas i bruk bare dersom det

framkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosive atmosfærer. Dette gjelder også

arbeidsutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som sikringsutstyr eller -systemer i henhold til direktiv

94/9/EF, dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann- eller eksplosjonsfare.

Det skal treffes nødvendige tiltak for å unngå forveksling av koplingsutstyr.

2.5. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å sikre at arbeidsplassen, arbeidsutstyret og ethvert tilhørende

koplingsutstyr som er stilt til rådighet for arbeidstakerne, er utformet, konstruert, montert og installert, og at dette

vedlikeholdes og drives på en slik måte at eksplosjonsfaren reduseres til et minimum. Dersom en eksplosjon

skulle inntreffe, skal alle nødvendige tiltak treffes for å stanse spredningen på arbeidsplassen og/eller

arbeidsutstyret eller begrense den mest mulig. På slike arbeidsplasser skal det treffes egnede tiltak for å redusere

faren for at arbeidstakerne får fysisk men av en eksplosjon, til et minimum.

2.6. Når det er nødvendig, skal arbeidstakerne varsles med lyssignaler og/eller lydsignaler, og evakueres før det er

fare for eksplosjon.

2.7. Når eksplosjonsverndokumentet krever det, skal det finnes vedlikeholdte rømningsinnretninger for å sikre at

arbeidstakerne ved fare kan forlate de farlige områdene på en hurtig og sikker måte.

11.10.2001 Nr. 51/71EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



2.8. Før en arbeidsplass som omfatter steder der eksplosive atmosfærer kan dannes tas i bruk for første gang, skal

anleggets eksplosjonssikkerhet kontrolleres i sin helhet. Alle forhold som er nødvendige for å sikre

eksplosjonsvernet, skal opprettholdes.

Denne kontrollen skal utføres av personer som gjennom sin erfaring eller utdanning har den nødvendige

kompetansen på området eksplosjonsvern.

2.9. Dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig,

— og når strømbrudd kan medføre ytterligere fare, skal sikringsutstyr og -systemer kunne holdes i sikker drift

uavhengig av det øvrige anlegget dersom det oppstår svikt i energitilførselen.

— skal sikringsutstyr og -systemer i automatisk drift kunne stanses manuelt dersom det oppstår avvik fra

vanlig drift, forutsatt at det ikke setter sikkerheten i fare. Slike inngrep skal bare foretas av kompetente

arbeidstakere,

— og når nødstoppsystemet aktiveres, skal oppsamlet energi ledes bort så hurtig og sikkert som mulig, eller

isoleres slik at den ikke lenger utgjør en fare.

B. KRITERIER FOR VALG AV SIKRINGSUTSTYR OG -SYSTEMER

Dersom annet ikke framgår av eksplosjonsverndokumentet, som er utarbeidet på grunnlag av en risikovurdering, kan

sikringsutstyr og -systemer på alle steder der eksplosive atmosfærer kan dannes, velges på grunnlag av kategoriene

fastsatt i direktiv 94/9/EF.

Særlig skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner, forutsatt at de er tilpasset gasser, damper eller tåker

og/eller støv, avhengig av forholdene:

— i sone 0 eller 20, utstyr fra kategori 1,

— i sone 1 eller 21, utstyr fra kategori 1 eller 2,

— i sone 2 eller 22, utstyr fra kategori 1, 2 eller 3.

______________
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VEDLEGG III

Varselskilt for steder der eksplosive atmosfærer kan dannes i henhold til artikkel 7 nr. 3:

Sted der eksplosiv atmosfære kan dannes

Særlige kjennetegn:

— trekantform,

— svarte bokstaver på gul bunn, svart kant (den gule delen skal dekke minst 50 % av skiltets overflate).

Medlemsstatene kan tilføye forklarende opplysninger.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 139 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av ikrafttredelsen av Amsterdam-traktaten, er
bestemmelsene i avtalen om sosial- og arbeidslivs-
politikken vedlagt protokoll 14 om sosial- og
arbeidslivspolitikken, som er vedlagt traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap endret ved
Maastricht-traktaten, innarbeidet i artikkel 136-139 i
traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

2) I henhold til traktatens artikkel 139 nr. 2 kan partene i
arbeidslivet i fellesskap anmode om at avtaler inngått på
fellesskapsplan skal iverksettes ved en beslutning som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen.

3) Rådet har vedtatt direktiv 93/104/EF av 23. november 1993
om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden(1).
Sjøtransport er én av de virksomhetssektorer som ikke er
omfattet av direktivets virkeområde.

4) Det bør tas hensyn til Den internasjonale arbeids-
organisasjons konvensjoner om organisering av
arbeidstiden, særlig sjøfolks arbeidstid.

5) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i avtalen
om sosial- og arbeidslivspolitikken konsultert partene i
arbeidslivet om mulige retningslinjer for fellesskapstiltak
når det gjelder sektorer og virksomheter som ikke er
omfattet av direktiv 93/104/EF.

6) Kommisjonen fant etter denne konsultasjonen at det var
ønskelig med fellesskapstiltak på dette området, og har
på nytt konsultert partene i arbeidslivet på
fellesskapsplan om innholdet i det planlagte forslaget, i
samsvar med artikkel 3 nr. 3 i nevnte avtale.

7) Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske
union (ECSA) og Sammenslutningen av transport-
arbeiderforbund i Den europeiske union (FST) har
underrettet Kommisjonen om at de ønsker å innlede
forhandlinger i samsvar med artikkel 4 i avtalen om
sosial- og arbeidslivspolitikken.

8) De nevnte organisasjoner inngikk 30. september 1998 en
avtale om sjøfolks arbeidstid. Denne avtalen omfatter en
felles anmodning til Kommisjonen om å iverksette
avtalen ved en beslutning som Rådet skal treffe etter
forslag fra Kommisjonen, i samsvar med artikkel 4 nr. 2
i avtalen om sosial- og arbeidslivspolitikken.

9) I sin resolusjon av 6. desember 1994 om «visse
perspektiver for en sosial- og arbeidslivspolitikk for Den
europeiske union: et bidrag til økonomisk og sosial
tilnærming i Unionen»(2), anmodet Rådet partene i
arbeidslivet om å benytte mulighetene til å inngå avtaler,
fordi de som regel befinner seg nærmere virkeligheten på
sosial- og arbeidslivsområdet og problemene der.

10) Avtalen får anvendelse på sjøfolk om bord på alle
sjøgående skip, i offentlig eller privat eie, som er
registrert på en medlemsstats territorium og som
vanligvis brukes til skipsfart.

11) Et direktiv som definert i traktatens artikkel 249 er en
passende rettsakt for å iverksette avtalen. Det er bindende
for medlemsstatene med hensyn til målet, men overlater
til dem å bestemme formen og midlene.

12) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighets-
prinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målene med
dette direktiv ikke i tilstrekkelig grad nås av
medlemsstatene, og de kan derfor nås bedre på
fellesskapsplan. Dette direktiv går ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene.

13) Når det gjelder begrepene som er brukt i avtalen, uten at
de er nærmere definert der, overlates det i dette direktiv
til medlemsstatene å definere disse begrepene i samsvar
med nasjonal lovgivning og/eller praksis på samme måte
som for andre direktiver vedtatt på det sosiale området
der det benyttes lignende begreper, forutsatt at disse
definisjonene er i samsvar med avtalen.
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RÅDSDIREKTIV 1999/63/EF

av 21. juni 1999

om avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen 
av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av

transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)(*) 

2001/EØS/51/15

(2) EFT C 368 av 23.12.1994, s. 6.(1) EFT L 307 av 13.12.1993, s. 18.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 14.



14) Kommisjonen har ved utarbeidingen av sitt forslag til
direktiv, i samsvar med melding av 20. mai 1998 om
tilpassing og fremming av den sosiale dialog på
fellesskapsplan, vurdert avtalepartenes representativitet
og mandat samt lovformeligheten av hver enkelt klausul
i avtalen.

15) Kommisjonen har i samsvar med sin melding av 
14. desember 1993 om gjennomføring av avtalen om
sosial- og arbeidslivspolitikken underrettet Europa-
parlamentet og Den økonomiske og sosiale komité ved å
oversende avtaleteksten vedlagt forslaget til direktiv.

16) Iverksettingen av avtalen bidrar til å virkeliggjøre målene
nevnt i traktatens artikkel 136 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formålet med dette direktiv er å iverksette avtalen om
organisering av sjøfolks arbeidstid inngått 30. september 1998
mellom sammenslutningene som representerer arbeidsgiverne
og arbeidstakerne innen sjøfartssektoren (ECSA og FST), slik
den er gjengitt i vedlegget.

Artikkel 2

Minstekrav

1. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre
gunstigere bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette
direktiv.

2. Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen
omstendighet utgjøre en gyldig grunn for å senke det generelle
nivå for vern av arbeidstakerne på de områder som omfattes av

dette direktiv. Dette skal gjelde med forbehold for
medlemsstatenes og/eller partene i arbeidslivets rett til å
utvikle andre lover, forskrifter og kontraktsbestemmelser enn
dem som foreligger når dette direktiv vedtas, på grunnlag av en
endring i situasjonen, forutsatt at minstekravene fastsatt i dette
direktiv oppfylles.

Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, eller de skal innen denne dato forvisse seg om at
partene i arbeidslivet ved avtale har innført de nødvendige
bestemmelser, idet medlemsstatene skal treffe alle de tiltak
som er nødvendige for at de til enhver tid skal kunne sikre at
de resultater som er pålagt ved dette direktiv, oppnås. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Bestemmelsene i nr. 1 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 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 21. juni 1999.

For Rådet

L. SCHOMERUS

Formann
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Klausul 1

1. Denne avtale får anvendelse på sjøfolk om bord på alle
sjøgående skip, i offentlig eller privat eie, som er
registrert på en medlemsstats territorium og som
vanligvis brukes til skipsfart. Skip som er registrert i to
stater, skal i denne avtale anses for å være registrert på
territoriet til den staten hvis flagg det seiler under.

2. Dersom det oppstår tvil om et skip skal anses som et
sjøgående skip eller et skip som brukes til skipsfart som
definert i denne avtale, skal spørsmålet avgjøres av
vedkommende myndighet i medlemsstaten. De berørte
sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk bør
konsulteres.

Klausul 2

I denne avtale menes med:

a) «arbeidstid», den tiden sjøfolk er pålagt å utføre arbeid
for skipet,

b) «hviletid», den tiden som ikke er arbeidstid. Uttrykket
omfatter ikke korte pauser,

c) «sjøfolk» eller «arbeidstaker», personer som, uansett
funksjon, er ansatt eller engasjert om bord på et
sjøgående skip som omfattes av denne avtale,

d) «skipsreder», eieren av skipet eller enhver annen enhet
eller person, for eksempel driftsansvarlig eller
totalbefrakter, som skipsrederen har overlatt ansvaret for
driften av skipet til, og som ved å akseptere dette ansvaret
har påtatt seg tilhørende oppgaver og forpliktelser.

Klausul 3

Innenfor grensene fastsatt i klausul 5 skal det fastsettes enten
en lengste arbeidstid som ikke skal overstiges i løpet av en
bestemt periode, eller en minste hviletid som skal gis i løpet av
en bestemt periode.

Klausul 4

Med forbehold for klausul 5 skal standarden for sjøfolks
normale arbeidstid som for andre arbeidstakere i prinsippet
være åtte timer per dag med én hviledag i uken samt hvile på
offentlige helligdager. Dette skal imidlertid ikke hindre
medlemsstaten i å vedta bestemmelser for å godkjenne eller
registrere en tariffavtale som fastsetter sjøfolks normale
arbeidstid på et grunnlag som ikke er mindre gunstig enn denne
standarden.

Klausul 5

1. Grensene for arbeids- og hviletid skal være som følger:

a) lengste arbeidstid skal ikke overstige

i) 14 timer i noen 24-timersperiode, og

ii) 72 timer i noen sjudagersperiode,

eller

b) minste hviletid skal ikke være mindre enn

i) ti timer i noen 24-timersperiode, og

ii) 77 timer i noen sjudagersperiode.

2. Hviletiden kan inndeles i høyst to perioder, der én skal
være minst seks timer lang, og tidsrommet mellom to
hviletider som følger etter hverandre skal ikke overstige
14 timer.

3. Mønstringer, brann- og livbåtøvelser og øvelser
foreskrevet i nasjonale lover og forskrifter og i
internasjonale dokumenter, skal gjennomføres på en måte
som reduserer forstyrrelse av hviletider til et minimum og
ikke forårsaker tretthet.

4. Ved beredskapsvakt, for eksempel når et maskinrom er
ubemannet, skal den berørte arbeidstaker ha en
tilfredsstillende hviletid i kompensasjon dersom den
normale hviletiden blir avbrutt av utkallinger i
forbindelse med arbeidet.
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VEDLEGG

EUROPEISK AVTALE

om organisering av sjøfolks arbeidstid

Under henvisning til avtalen om sosial- og arbeidslivspolitikken vedlagt protokollen om sosial- og

arbeidslivspolitikken, som er vedlagt traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 3 nr. 4 og

artikkel 4 nr. 2 og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 4 nr. 2 i avtalen om sosial- og arbeidslivspolitikken er det fastsatt at avtaler inngått på fellesskapsplan, på

en felles anmodning fra de undertegnede parter kan iverksettes ved en beslutning som Rådet treffer etter forslag fra

Kommisjonen.

De undertegnede parter inngir herved slik anmodning —

HAR DE UNDERTEGNEDE PARTER INNGÅTT FØLGENDE AVTALE:



5. Dersom det ikke finnes noen tariffavtale eller
voldgiftskjennelse, eller dersom vedkommende
myndighet fastslår at bestemmelsene i tariffavtalen eller
voldgiftskjennelsen ikke er tilstrekkelige når det gjelder
nr. 3 og 4, skal vedkommende myndighet fastsette
bestemmelser for å sikre at de berørte sjøfolk får
tilstrekkelig hvile.

6. Forutsatt at de alminnelige prinsippene for vern av
arbeidstakernes helse og sikkerhet overholdes, kan
medlemsstatene anvende nasjonal lovgivning eller en
framgangsmåte som gjør at vedkommende myndighet
kan godkjenne eller registrere tariffavtaler som tillater
unntak fra grensene fastsatt i nr. 1 og 2. Disse unntakene
skal i størst mulig grad være i samsvar med de fastsatte
standardene, men hyppigere eller lengre friperioder, eller
innvilgning av avspasering for vakthavende sjøfolk eller
sjøfolk som arbeider på skip på korte reiser, kan vurderes.

7. En oversikt over arbeidstidsordningen om bord skal slås
opp på et lett tilgjengelig sted, og skal for hver funksjon
inneholde minst:

a) planen for tjeneste til sjøs og i havn, og

b) lengste arbeidstid eller minste hviletid som fastsatt
i gjeldende lovgivning, forskrifter eller tariffavtaler
i medlemsstaten.

8. Oversikten nevnt i nr. 7 skal utformes i et standardformat
på det eller de språk som er skipets arbeidsspråk samt på
engelsk.

Klausul 6

Ingen sjøfolk under 18 år skal arbeide om natten. I denne
klausul menes med «natt» en periode på minst ni
sammenhengende timer, herunder tidsrommet fra midnatt til
kl. 05.00. Denne bestemmelse får ikke anvendelse dersom den
svekker en effektiv opplæring i samsvar med godkjente
programmer og tidsplaner av unge sjøfolk i alderen 16-18 år.

Klausul 7

1. Skipsføreren på et skip skal ha rett til å kreve at sjøfolk
arbeider det antall timer som er nødvendig for direkte å
trygge skipets sikkerhet, personer om bord eller lasten,
eller for å bistå andre skip eller personer i havsnød.

2. I samsvar med nr. 1 kan skipsføreren endre arbeids- eller
hviletidsplanen og kreve at en arbeidstaker utfører det
antall arbeidstimer som er nødvendig inntil situasjonen er
normalisert.

3. Skipsføreren skal sørge for at sjøfolk som har utført
arbeid i en fastsatt hviletid, så snart som praktisk mulig
etter at situasjonen er normalisert får en tilstrekkelig
hviletid.

Klausul 8

1. Sjøfolkenes daglige arbeids- og hviletid skal registreres
slik at det kan kontrolleres at bestemmelsene i klausul 5
overholdes. Arbeidstakeren skal motta en kopi av de
registrerte opplysningen som gjelder ham eller henne,
som skal være påtegnet av skipsføreren eller den som
skipsføreren bemyndiger samt av arbeidstakeren. 

2. Det skal utarbeides framgangsmåter for registrering av
slike opplysninger om bord, herunder hvor ofte de skal
registreres. Det skal utarbeides en modell for hvordan
sjøfolkenes arbeids- og hviletid skal registreres, der det
skal tas hensyn til alle internasjonale retningslinjer som
foreligger. Modellen skal utarbeides på det eller de språk
som er fastsatt i klausul 5 nr. 8.

3. En kopi av de bestemmelser i den nasjonale lovgivning
som berører denne avtale samt en kopi av de gjeldende
tariffavtaler, skal oppbevares om bord og være lett
tilgjengelige for besetningen.

Klausul 9

Opplysningsskjemaet nevnt i klausul 8 skal gjennomgås og
påtegnes med passende mellomrom, for å kontrollere at
bestemmelsene om arbeids- og hviletid som får anvendelse ved
denne avtale, overholdes

Klausul 10

1. Når bemanningen skal fastsettes, godkjennes eller endres,
må det tas hensyn til behovet for i størst mulig grad å
unngå eller redusere bruk av overtid, for å sikre
tilstrekkelig hvile og begrense tretthet.

2. Dersom det framgår av de registrerte opplysningene eller
av andre bevis at bestemmelsene om arbeids- og hviletid
ikke overholdes, skal det treffes tiltak, herunder om
nødvendig en endring av skipets bemanning, for å hindre
framtidige overtredelser.

3. Alle skip som omfattes av denne avtale skal være
tilstrekkelig, sikkert og effektivt bemannet, i samsvar
med dokumentet om skipets sikkerhetsbemanning eller
tilsvarende dokument utstedt av vedkommende
myndighet.

Klausul 11

Ingen person under 16 år skal arbeide om bord på skip.

Klausul 12

Skipsrederen skal sørge for at skipsføreren råder over alle
ressurser som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene som
følger av denne avtale, herunder tilstrekkelig bemanning av
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skipet. Skipsføreren skal treffe alle tiltak som er nødvendige
for å sikre at kravene til sjøfolks arbeids- og hviletid i denne
avtale oppfylles.

Klausul 13

1. Alle sjøfolk skal ha en attest som bekrefter at de er i stand
til å utføre de oppgaver som de er ansatt til å ivareta til
sjøs.

Hvilken type helsekontroll som skal utføres og hvilke
opplysninger legeattesten skal inneholde, skal fastsettes
etter konsultasjon med de berørte sammenslutninger av
skipsredere og sjøfolk.

Alle sjøfolk skal gjennomgå regelmessige
helsekontroller. Vakthavende sjøfolk med helseproblemer
som ifølge en lege skyldes nattarbeid, skal så langt mulig
overføres til egnet dagarbeid.

2. Helsekontrollen nevnt i nr. 1 skal utføres gratis og i
samsvar med legens taushetsplikt. Slike helsekontroller
kan foretas innenfor rammen av den nasjonale
helsetjeneste.

Klausul 14

Skipsredere skal, på eventuell anmodning fra nasjonale
myndigheter, stille til deres rådighet opplysninger om
vakthavende sjøfolk og andre nattarbeidere.

Klausul 15

Sjøfolk skal sikres et nivå for vern av helse og sikkerhet som
er tilpasset arbeidets art. Sjøfolk skal, enten de arbeider om
dagen eller om natten, ha tilgang til samme beskyttende og
forebyggende tjenester og utstyr.

Klausul 16

Alle sjøfolk har rett til en årlig betalt ferie på minst fire uker,
eller en forholdsmessig del når ansettelsestiden er under et år,
i samsvar med vilkårene for rett til og tildeling av ferie fastsatt
i nasjonal lovgivning og/eller praksis.

Den korteste årlige betalte ferie kan ikke erstattes av en
økonomisk kompensasjon, unntatt dersom arbeidsforholdet
opphører.
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Brussel, 30. september 1998.

Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Sammenslutningen av skipsredere i 
Den europeiske union (FST) Den europeiske union (ECSA)
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(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av
20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), sist
endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 410/98, særlig artikkel
12 nr. vi)(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er det etablert en
felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over
strukturen, aktiviteten, konkurranseevnen og resultatene
til foretakene i Fellesskapet.

2) Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og
Rådet en rapport om disse statistikkene,særlig om deres
kvalitet og byrden for foretakene.

3) Det er nødvendig at Kommisjonen fastlegger kriterier for
kvalitetsvurderingen av statistikkene over foretaks-
strukturer.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelsen fra Komiteen for De europeiske fellesskaps
statistiske program —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kriteriene for kvalitetsvurderingen omhandlet i artikkel 7 i
forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er spesifisert i vedlegget til
denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1618/1999

av 23. juli 1999

om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer(*)

2001/EØS/51/16

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

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1999.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 192 av 24.7.1998, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 15.



(1) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 1.

VEDLEGG

KVALITETSINDIKATORER OG HOVEDKJENNETEGN

Avsnitt 1

Mål

Målet med dette vedlegg er å fastlegge en felles ramme for en årlig måling på fellesskapsplan av kvaliteten
på statistikkene over foretaksstruktur som utarbeides i samsvar med forordning (EF, Euratom) nr. 58/97
om statistikk over foretaksstrukturer, heretter kalt SFS-forordningen.

Avsnitt 2

Dekningsområde

1. Kvalitetsindikatorene og rapportene som er beskrevet nedenfor, skal oversendes for all virksomhet
nevnt i avsnitt 3 i vedlegg 1 til SFS-forordningen, med forbehold for unntakene som er fastsatt i
kommisjonsforordning (EF) nr. 2699/98(1).

2. Medlemsstater der samlet bruttoprodukt til faktorkost vanligvis utgjør mindre enn 1 % av den
samlede verdiskapning for Det europeiske fellesskap, er for denne forordnings formål ikke
forpliktet til å oversende opplysningene angitt i dette vedlegg. Denne terskelen gjelder for enhver
virksomhet i NACE Rev. 1 som det kreves en kvalitetsindikator eller en rapport for.

Avsnitt 3

Første referanseår

Det første referanseåret som opplysningene angitt i dette vedlegg skal oversendes for, er kalenderåret
1997. Dersom opplysningene fra dette første referanseåret ikke foreligger innen oversendingsfristene
fastsatt i avsnitt 4 nr. 2, skal det året nærmest 1997 som det foreligger opplysninger for, benyttes.

Avsnitt 4

Oversending av opplysninger

1. Kvalitetsindikatorene og rapportene omhandlet i dette vedlegg skal oversendes innen 24 måneder
fra slutten av det kalenderåret som utgjør referanseperioden.

Denne overføringsfristen kan forlenges med en periode tilsvarende enhver tilleggsfrist gitt av
Kommisjonen i forordning (EF) nr. 2699/98, såfremt denne tilleggsfristen gjelder et kjennetegn
angitt i avsnitt 5 i dette vedlegg.

2. Den første oversendingen av kvalitetsindikatorer (avsnitt 5 nr. 1, 2, 3 og 4) og rapporter (avsnitt 6)
skal finne sted innen utgangen av desember 1999.

Avsnitt 5

Kvalitetsindikatorer: variasjonskoeffisient og frafallsprosent

Medlemsstatene skal oversende opplysninger om kjennetegn, NACE-nivåer og serier som angitt nedenfor,
idet det tas hensyn til eventuelle unntak gitt i referanseåret.

For hver serie, hvert kjennetegn og hvert NACE-nivå nevnt nedenfor skal medlemsstatene rapportere den
samlede variasjonskoeffisienten, samtidig som de, alt etter hvilken undersøkelsesmetode som er valgt, tar
hensyn til frafallsprosenter og klassifikasjonsfeil samt eventuelle feil ved utvalgstrekkingen.

Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorvariansen og dens forventede verdi.

1. Serie 1A (årlig foretaksstatistikk):
— seks kjennetegn (11 11 0, 12 11 0, 12 15 0, 13 31 0, 15 11 0, 16 13 0).
— NACE Rev. 1: tresifret nivå (næringshovedgruppe), eller næringsgrupper som angitt i 

avsnitt 9 i vedlegg 1 til SFS-forordningen.
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2. Serie 1B (årlig foretaksstatistikk etter størrelsesklasse)
— tre kjennetegn (11 11 0, 12 11 0, 12 15 0).
— NACE Rev. 1: tresifret nivå (næringshovedgruppe), eller næringsgrupper som angitt i avsnitt

9 i vedlegg 1 til SFS-forordningen, samt næringsgrupper i følgende størrelsesklasser: 1-19;
20-249; 250-999; > 1000.

3. Serie 1 C (årlig regional statistikk):
— to kjennetegn (11 21 0, 13 32 0).
— NACE Rev. 1: tosifret nivå (næring) og NUTS 2.

4. Frafallsprosent for statistiske enheter

Medlemsstatene skal oversende frafallsprosenten for hver statistisk enhet på tresifret nivå i NACE
Rev. 1 eller for næringsgruppene som angitt i avsnitt 9 til vedlegg 1 i SFS-forordningen.

5. Frafallsprosent for kjennetegn

Medlemsstatene skal oversende frafallsprosenten for hvert kjennetegn på tresifret nivå i NACE
Rev. 1 eller for næringsgruppene som angitt i avsnitt 9 til vedlegg 1 i SFS-forordningen for
følgende kjennetegn: 12 11 0, 12 15 0, 13 31 0, 15 11 0, 16 13 0.

Avsnitt 6

Særskilte rapporter

Medlemsstatene skal oversende de to særskilte rapportene som er beskrevet nedenfor.

1. Undersøkelsesmetode

I denne rapporten skal det for hver delpopulasjon av foretak som et minimum opplyses hvorvidt
det er benyttet telling, utvalg, administrative kilder eller statistiske undersøkelser.

2. Hovedvirksomhet

I denne rapporten skal det opplyses hvordan hovedvirksomheten er blitt bestemt for
observasjonsenhetene benyttet ved utarbeidelsen av resultatene som er oversendt til Eurostat i
samsvar med bestemmelsene i SFS-forordningen. Den skal særlig inneholde opplysninger om hvor
ofte enhetens hovedvirksomhet ajourføres, idet det tas hensyn til hvorvidt den er dekket ved en
statistisk undersøkelse eller en administrativ kilde.

Avsnitt 7

Eurostats spredning av nasjonale data om kvalitet

Ingen nasjonale data om kvalitet skal offentliggjøres uten den berørte medlemsstats samtykke.

Avsnitt 8

Overgangsperiode

I de to første referanseårene, 1997 og 1998, er det valgfritt å oversende opplysningene angitt i avsnitt 5 
nr. 5.

____________

11.10.2001 Nr. 51/81EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



(1) EFT C 328 av 26.10.1998, s. 227.
(2) EFT C 235 av 27.7.1998, s. 60.
(3) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 213,

under henvisning til utkast til vedtak framlagt av
Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av
17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(3) skal det
opprettes et statistisk program for Fellesskapet.

Den økonomiske og monetære union stiller betydelige krav når
det gjelder å framskaffe valuta-, finans- og
betalingsbalansestatistikk for Fellesskapet.

I henhold til forordning (EF) nr. 322/97 bør Fellesskapet for å
kunne utforme, gjennomføre, overvåke og vurdere sin politikk,
i rett tid ha tilgang til statistiske opplysninger som er
sammenlignbare mellom medlemsstatene, og som er
ajourførte, pålitelige, relevante og utarbeidet på en mest mulig
effektiv måte.

Det er ofte et nødvendig vilkår for å kunne gjennomføre
Fellesskapets politikk at det foreligger ajourførte
sammenlignbare statistikker av god kvalitet.

For å sikre at de statistiske opplysningene innenfor
Fellesskapet er sammenhengende og sammenlignbare, må det

opprettes et statistisk program for Fellesskapet på mellomlang
sikt der det fastlegges retningslinjer, hovedområder og mål for
de tiltak som planlegges med hensyn til disse prioriteringene.

På visse områder som omfattes av ulike deler av
fellesskapspolitikken er det viktig med en fordeling av dataene
etter kjønn.

Den særskilte metoden for utarbeiding av fellesskapsstatistikk
krever et særlig nært samarbeid innenfor rammen av et
statistikksystem for Fellesskapet, som er under utvikling
gjennom Komiteen for det statistiske program nedsatt ved
beslutning 89/382/EØF, Euratom(4), når det gjelder
tilpasningen av systemet, særlig gjennom innføring av rettslige
dokumenter som er nødvendige for utarbeidingen av nevnte
fellesskapsstatistikk. Det må tas hensyn til den byrden som
pålegges oppgavegiverne, enten det dreier seg om foretak,
husstander eller privatpersoner.

I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 322/97 har
Kommisjonen, før den framla utkastet til vedtak, framlagt
retningslinjene for opprettelsen av programmet for Komiteen
for det statistiske program, Den europeiske rådgivende komité
for statistiske opplysninger på det økonomiske og sosiale
område og Komiteen for valuta-, finans- og
betalingsbalansestatistikk.

Ved gjennomføringen av programmet får prinsippene nevnt i
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 322/97 anvendelse, særlig
prinsippene om upartiskhet og pålitelighet.

En henvisning til et statistikktiltak i det vedlagte
rammeprogrammet berører ikke budsjettmyndighetens
myndighet som definert i traktaten —

GJORT DETTE VEDTAK:

Nr. 51/82 11.10.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

RÅDSVEDTAK

av 22. desember 1998

om Fellesskapets statistiske program 1998-2002(*)

(1999/126/EF)

2001/EØS/51/17

(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av 16.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2000 av 27. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om
organiseringen av samarbeidet innen statistikk, se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 16.



Artikkel 1

Fellesskapets statistiske program for tidsrommet 1998-2002
(heretter kalt «programmet») opprettes med dette. Programmet
er vedlagt dette vedtak. Det fastlegger retningslinjene,
hovedområdene og målene for de tiltakene som er planlagt for
dette tidsrommet.

Artikkel 2

Idet det tas hensyn til de tilgjengelige ressurser hos de
nasjonale myndigheter og hos Kommisjonen, skal programmet
omfatte Fellesskapets viktigste politiske prioriteringer
innenfor:

— Den økonomiske og monetære union,

— konkurranseevne, vekst og sysselsetting,

— utvidelsen av Den europeiske union,

og skal også sikre et fortsatt statistisk underlag for beslutninger
innenfor de nåværende områdene av politikken og oppfylle
ytterligere behov som oppstår som følge av nye politiske
initiativer innenfor Fellesskapet.

Artikkel 3

Programmet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene
og prinsippene i forordning (EF) nr. 322/97.

Artikkel 4

I løpet av programmets tredje år skal Kommisjonen utarbeide
en foreløpig rapport som viser framdriften i gjennomføringen
og framlegge den for Komiteen for det statistiske program.

Ved utløpet av det tidsrommet programmet omfatter, skal
Kommisjonen etter samråd med Komiteen for det statistiske
program framlegge en fyllestgjørende vurderingsrapport om
gjennomføringen av programmet der den tar hensyn til
uavhengige sakkyndiges synspunkter. Denne rapporten skal
være fullført innen utgangen av 2003, og skal deretter
framlegges for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1998.

For Rådet

C. EINEM

Formann
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VEDLEGG I

FELLESSKAPETS STATISTISKE PROGRAM (1998-2002): RETNINGSLINJER

INNLEDNING

i) Behovet for statistiske opplysninger som grunnlag for EUs politikk

Statistiske opplysninger er av vesentlig betydning for at EUs institusjoner og offentligheten skal ha
mulighet for å fastslå på et faktisk grunnlag både behovet for europeiske politiske initiativer og
framdriften innenfor rammen av disse initiativer. Eurostat (De europeiske fellesskaps statistiske
kontor) har som hovedoppgave å framskaffe slike statistiske opplysninger om et bredt spekter av
sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer som grunnlag for EUs nåværende og framtidige
politikk.

Vedleggets oppbygning

Dette vedlegg gir en oversikt over de europeiske statistikkene som er nødvendige for
gjennomføringen av Den europeiske unions politikk. Behovene er oppdelt i de samme 17
avdelingene som traktaten om Den europeiske union, traktatene om opprettelse av De europeiske
fellesskap og det regelverket som siden er kommet til. Det er føyd til en 18. «avdeling» for å ta
hensyn til behov knyttet til finansieringen av Den europeiske union (mva og BNI, tredje og fjerde
inntektskilde) samt virksomheten knyttet til utvidelsen.

For hver av disse avdelingene omfatter dette vedlegg:

— hovedretningslinjen for det statistikkarbeidet som skal utføres i løpet av denne femårsperioden
innenfor hvert enkelt område av politikken og de særskilte handlingsplanene som er påtenkt,

— de særlige traktatbestemmelsene og de viktigste rettsaktene som er utgangspunktet for arbeidet,

— eventuelle relevante grunnlagsdokumenter som de statistiske behov bygger på,

— opplysninger om eventuelle planlagte rammeregler for statistikk på det aktuelle området av
politikken (skal utarbeides hvert år i det årlige programmet, som fastsatt i rådsforordningen om
fellesskapsstatistikk),

— de områdene av statistikkarbeidet som utgjør grunnlaget for politikken under vedkommende
avdeling, i henhold til den gruppering av arbeidsområder som benyttes i Fellesskapets
statistikksystem, og som er oppført i vedlegg II,

— de områdene der det ikke er tilstrekkelige ressurser til å sikre at arbeidet kan avsluttes innenfor
den foreskrevne tidsramme.

I vedlegget behandles de faktorene på området som er av avgjørende betydning for
arbeidsprogrammet.

ii) Programstrategier

Gjennom hele arbeidsprogrammet tar de strategiske retningslinjene sikte på:

a) brukerne: å oppfylle de kravene Fellesskapets politikk stiller og tilpasse de statistiske
opplysningene til brukernes behov,

b) prioriteringer: å klart fastsette prioriteringer som viser hvilket arbeid som er mulig og hvilket
som ikke er det, på bakgrunn av de ressurser som kan påregnes,

c) planlegging av arbeidet: innenfor rammen av de fastsatte prioriteringene, på en effektiv måte
å organisere den virksomhet som er nødvendig for å nå produksjonsmålene; større
infrastruktur- eller sektorprosjekter vil bli gjennomført ved hjelp av prosjektstyringsteknikker,

d) samordning: å sikre jevnlig kontakt mellom Kommisjonens kontorer som brukere av
fellesskapsstatistikkene og de institusjonene innenfor statistikksystemet under utvikling i
Fellesskapet som skal levere de statistiske dataene,

e) kvalitet: stadig å forsøke å forbedre fellesskapsstatistikkenes kvalitet (herunder deres
aktualitet) og oppnå mer ensartede standarder og større relevans,
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f) effektivitet: å sikre at framskaffingen av data er så kostnadseffektiv som mulig,

g) byrden for oppgavegiver: å redusere byrden for oppgavegiverne til et minimum,

h) internasjonale standarder: å gjøre fellesskapsstatistikkene sammenlignbare med statistikk for
andre deler av verden ved å ta hensyn til de standardene som er godkjent av de relevante
internasjonale organisasjoner.

Disse aspektene vil bli fulgt opp i løpet av programperioden, og resultatene vil bli tatt med i
vurderingen.

iii) Forvaltning av prioriteringer

Prioriteringene for statistikkarbeidet fastsettes etter tre forskjellige kategorier virksomhet.
Prioriteringene gjennomgås årlig av Kommisjonen etter samråd med Komiteen for det statistiske
program slik at de tar hensyn til de følgende årene av programmet. Nye tiltak og prioriteringer bør
være basert på en samlet oversikt over statistikkravene og ta hensyn til medlemsstatenes evne til å
oppfylle dem. Nye krav bør veies mot nåværende statistikker.

a) Vesentlige behov som følge av Fellesskapets politikk

Gjennomføringen av Fellesskapets politiske initiativer vil skape et behov for nye statistikker.
De deler av politikken og tilhørende statistikkrav som prioriteres høyest, er:

— Den økonomiske og monetære union, tredje fase: statistikkravene i stabilitets- og
vekstpakten, konjunkturindikatorer for etterspørsel, produksjon, arbeidsmarkeds-
virksomhet og kostnader,

— konkurranseevne, vekst og sysselsetting og «sysselsettingspakten»: handelsforetakenes
kostnads- og produksjonsstruktur, arbeidsmarkedsstruktur,

— utvidelsen av EU: betydelige behov for pålitelige og sammenlignbare statistiske
opplysninger om søkerstatene.

b) Statistisk underlag for Fellesskapets nåværende politikk

Den statistiske virksomhet som danner grunnlaget for Fellesskapets nåværende politikk på
områder som landbruk, økonomisk og sosial utjevning og handel med tredjestater, vil bli
opprettholdt med en løpende vurdering av behovene.

c) Andre områder

For gjennomføringen av Fellesskapets politikk er det også nødvendig med statistiske data på
områder som ikke er nevnt ovenfor. Utarbeidingen av statistikk på disse områdene vil være
avhengig av tilgjengelige ressurser.

For arbeidet på de prioriterte områdene vil enkelthetene med hensyn til arten og omfanget av
de dataene som skal samles inn fortsatt hovedsakelig bli utarbeidet i fellesskap av Eurostat og
medlemsstatene i regi av Komiteen for det statistiske program og Komiteen for valuta-, finans-
og betalingsbalansestatistikk etter reglene fastsatt i rådsforordningen om fellesskapsstatistikk
og i samsvar med godkjente prinsipper for slike beslutninger om ledelse av arbeidet.

iv) Nærhetsprinsippet

Det rettslige grunnlaget for dette finnes både i rådsbeslutningen om nedsettelse av Komiteen for De
europeiske fellesskaps statistiske program (89/382/EØF, Euratom) og i rådsforordning (EF) 
nr. 322/97 om fellesskapsstatistikk, samt i kommisjonsbeslutningen om Eurostats rolle i
utarbeidingen av fellesskapsstatistikk (97/281/EF), som skal sikre en samordnet metode for
statistiske opplysninger innenfor alle Fellesskapets kontorer. Eurostat kan utføre en så betydelig
oppgave bare i samarbeid med statististikkmyndighetene i medlemsstatene, og har derfor alltid basert
sin virksomhet på nærhetsprinsippet. Samarbeidet skjer med en rekke nasjonale myndigheter, men
først og fremst med de nasjonale statistikkontorene i EUs medlemsstater.
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v) Avveining mellom behov og ressurser

Fellesskapets statistikksystem må sørge for likevekt mellom behovet for opplysninger til bruk for
Fellesskapets politikk og de ressurser som er nødvendige både på fellesskapsplan og på nasjonalt og
regionalt plan for å framskaffe opplysningene. Byrden som pålegges oppgavegiverne blir en stadig
viktigere faktor ved slike avveininger. Det er også viktig med tilstrekkelig fleksibilitet slik at de
nasjonale myndighetene kan benytte de mest kostnadseffektive løsningene for å oppfylle
Fellesskapets statistikkbehov. Statistikksystemet har gjennomgått en betydelig utvikling i løpet av de
siste årene. Det er nødvendig å konsolidere nye investeringer og foreta periodiske vurderinger for å
frigjøre finansiering og ressurser til oppgaver med høyere prioritet.

I dette vedlegg fastlegges de samlede behov for statistiske opplysninger som grunnlag for
Fellesskapets politikk, og deretter, innenfor rammen av en samlet forvaltning av ressursene,
prioriteringene mellom de forskjellige elementene i statistikkarbeidet innenfor rammen beskrevet
ovenfor.

AVDELING I

DET FRIE VAREBYTTE

Statistikkbehov

Forvaltningen og overvåkingen av det indre marked krever opplysninger om varehandelen mellom
medlemsstatene i EU. Av hensyn til Den økonomiske og monetære union trengs det også data om handelen
mellom de medlemsstatene som innfører den felles valutaen og dem som ikke gjør det.

Detaljerte eller aggregerte opplysninger er nødvendige i forbindelse med utarbeiding av
nasjonalregnskaper og sektoranalyser, konkurranseregler, forvaltning og utvikling av landbruk og fiskeri,
regionutvikling, vern av energiressurser osv.

Disse opplysningene er tilgjengelige i Intrastat-systemet, som ble innført i 1993.

Med gjennomføringen av det indre marked kan tolldokumenter og tollkontroller ikke lenger brukes som
kilde for statistikk over varehandelen mellom medlemsstatene. Derfor er det i forordning (EØF) 
nr. 3330/91 fastsatt at disse statistikkene skal utarbeides ved direkte innsamling av data fra
markedsdeltakerne innenfor Fellesskapet (Intrastat). Det har imidlertid vært enkelte startvansker i
forbindelse med Intrastat (store forsinkelser i offentliggjøringen av data, lav svarprosent og dårlig kvalitet
på enkelte av de innsendte oppgavene), noe som har ført til at Kommisjonen har foreslått en styrking av
innsamlingssystemet.

Den utilfredsstillende kvaliteten på de resultatene systemet har gitt, samt den administrative byrden som
mange små og mellomstore bedrifter anser som for stor, har fått Eurostat til å treffe forskjellige typer tiltak
(f.eks. vurdering av de nasjonale Intrastat-systemene, spørreundersøkelser blant leverandører og brukere
av statistikk og et seminar om Intrastats framtid).

Arbeidet med korrigeringer og forenklinger (SLIM-initiativet) vil derfor fortsette, slik at det blir mulig å
redusere byrden for foretakene og forbedre systemets virkemåte. En annen prioritert oppgave er en
løpende ajourføring av metodene som brukes til innsamling, bearbeiding og spredning av dataene
(EDICOM-prosjektet).

Utformingen av statistikk over handel innenfor Fellesskapet vil bli sterkt påvirket av det nye ØMU-kravet
om helt nøyaktige tall til rett tid på makroøkonomisk nivå, og høyst sannsynlig av den mulige endringen
av merverdiavgiftssystemet. Det vil bli satt i gang forskning med sikte på en omlegging av systemet.

Intrastat-systemet og de opplysningene som er nødvendige for EUs felles handelspolitikk (Extrastat), må
utvikles og forvaltes i et sammenhengende informasjonssystem (Comext — se avdeling VII) i samsvar
med framtidige behov.
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Oppsummering

I løpet av programperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

— å forbedre Intrastat-systemets virkemåte og kvaliteten på de oppnådde resultater med hensyn til
presisjon og tilgjengelighet, særlig i forbindelse med kravet om å utarbeide nasjonalregnskaper,

— å redusere byrden for oppgavegiverne gjennom forslag til alternative løsninger og forenklinger,

— å analysere grundig de statistiske følgene av en mulig endring av merverdiavgiftssystemet og
kravet om helt nøyaktige tall til rett tid på makroøkonomisk nivå, samt foreslå alternative statistiske
utviklinger.

Relevante rettsakter:

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling I og avdeling V kapittel 3.

Rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 av 7. november 1991 om statistikk over varehandelen mellom
medlemsstater (EFT L 316 av 16.11.1991, s. 1).

Endret ved:

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3046/92 av 22. oktober 1992 om gjennomføringsbestemmelser og
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 om statistikk over varehandelen mellom medlemsstater 
(EFT L 307 av 23.10.1992, s. 27).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2256/92 av 31. juli 1992 om statistiske terskler for statistikk over handel
mellom medlemsstater (EFT L 219 av 4.8.1992, s. 40).

Rettet ved:

Rettelse av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2256/92 av 31. juli 1992 om statistiske terskler for statistikk
over handel mellom medlemsstater (EFT L 170 av 13.7.1993, s. 32).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3046/92 av 22. oktober 1992 om gjennomføringsbestemmelser og
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3330/91 om statistikk over varehandelen mellom medlemsstater 
(EFT L 307 av 23.10.1992, s. 27).

Endret ved:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/96 av 16. desember 1996 om forenkling av angivelsen av
nettomassen (EFT L 326 av 17.12.1996, s. 10).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 860/97 av 14. mai 1997 om angivelsen av varenes verdi (EFT L 123 av
15.5.1997, s. 12).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3590/92 av 11. desember 1992 om statistiske informasjonsmedier for
statistikk over handel mellom medlemsstater (EFT L 364 av 12.12.1992, s. 32).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/94 av 17. mai 1994 om tidsfristane for
oversending av statistikk over handel mellom medlemsstatane (EFT L 124 av 18.5.1994, s. 1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2820/94 av 21. november 1994 om fastsettelse av en terskelverdi for
enkelttransaksjoner innenfor rammen av statistikken over handel mellom medlemsstater (EFT L 299 av
22.11.1994, s. 1).
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Rådsvedtak 96/715/EF av 9. desember 1996 om telematikknett mellom forvaltninger for statistikk over
varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (EFT L 327 av 18.12.1996, s. 34).

Kommisjonsvedtak 97/599/EF av 24. april 1997 om godkjenning av 29 forslag til tiltak som kan bli
finansiert av Fellesskapet i henhold til rådsvedtak 96/715/EF om telematikknett mellom forvaltninger for
statistikk over varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (ikke offentliggjort i EFT).

Kommisjonsvedtak 97/784/EF av 20. mai 1997 om godkjenning av 23 forslag til tiltak som kan bli
finansiert av Fellesskapet i henhold til rådsvedtak 96/715/EF om telematikknett mellom forvaltninger for
statistikk over varehandel mellom medlemsstater (EDICOM) (ikke offentliggjort i EFT).

Relevante grunnlagsdokumenter

Et best mulig indre marked: Det strategiske program (KOM(93) 632)

SLIM-initiativet — Kommisjonens rapport til Rådet og Europaparlamentet om SLIM-forsøksprosjektet
(KOM(96) 559)

Et felles merverdiavgiftssystem — et program for det indre marked (KOM(96) 328)

Statistikkregelverk

Det kan bli nødvendig med en endret eller en ny grunnforordning der det tas hensyn til resultatene av
pågående undersøkelser om alternative innsamlingssystemer (SLIM) og den mulige utviklingen på
merverdiavgiftsområdet.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING I:  DET FRIE VAREBYTTE 

Viktigste arbeidsområder under 53 Varehandel
«Det frie varebytte» 57 Annen økonomisk statistikk (statistikk over det

indre marked)

Andre viktige områder 44 Industri
45 Energi og råvarer
47 Handel og distribusjon
48 Transport
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Utsatt finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye forordningene
om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer for:

— industri (arbeidsområde 44),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).
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AVDELING II

LANDBRUKET (HERUNDER FISKERI)

Statistikkbehov

Landbruk

Den felles landbrukspolitikk opptar i dag nærmere halvparten av Fellesskapets budsjett. Kommisjonen har
dermed en stor oppgave i forbindelse med denne politikken. Den skal som vanlig utarbeide, overvåke,
vurdere og tilpasse politikken. Kommisjonen framlegger jevnlig for Rådet forslag til regelverk for
landbrukspriser og mengdeparametrer. Den har også fått tildelt utstrakt myndighet i forbindelse med den
løpende forvaltning av landbrukspolitikken. Det er utarbeidet omfattende landbruksstatistikk som skal
danne grunnlag for disse forskjellige formene for virksomhet. Den omfatter landbruksstrukturer,
landbrukspriser og -inntekter, produksjonsstatistikker (planteproduksjon, husdyrproduksjon, balanser),
landbruksbasert industri og skogbruk.

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil, som i det nåværende program, dreie seg om å forvalte og ajourføre
disse statistikkene, dvs. foreta de tilpasninger som er nødvendige for å sikre at de er i samsvar med de
aktuelle bestemmelser i den felles landbrukspolitikk, med den tekniske utvikling (f.eks. innenfor
databehandling) og med øvrig offisiell statistikk. Miljødimensjonen vil fortsatt bli viet særskilt
oppmerksomhet ved at det blir utarbeidet statistikk som er nødvendig for å analysere forbindelsen mellom
landbruk og miljø, bl.a. forbedring av statistikkene over bruk av gjødsel og plantevernmidler, økologisk
landbruk og tiltak for å bevare det biologiske mangfold og bosetting i landdistriktene.

Det vil også fortsatt bli lagt vekt på å opprettholde kvaliteten, særlig med hensyn til sammenlignbarhet, i
lys av sparetiltakene i denne sektoren på nasjonalt plan og i Eurostat. Gyldighetstiden for rådsvedtaket om
forbedring av Fellesskapets landbruksstatistikk vil bli søkt forlenget. Denne forvaltningrammen utgjør en
felles og oversiktlig metode for å oppnå stadig bedre bruk av de nasjonale midler og fellesskapsmidler som
er tilgjengelige for utarbeiding av landbruksstatistikk takket være velprøvde tilpasninger med tanke på
Fellesskapets behov. Det vil bli gjort mer utstrakt bruk av de statistikkene som utarbeides (f.eks. til
utarbeiding av modeller, direkte tilgang for medlemsstatene og en strukturert utvidelse i retning av
allmenne statistikker over arealbruk).

I tillegg til forvaltning og forbedring av de nåværende landbruksstatistikker vil to framtidsrettede
oppgaver bli påbegynt. Landbruksstatistikkenes utforming og utvikling (herunder vurderingskriteriene) vil
bli definert slik at de oppfyller den felles landbrukspolitikkens behov om sju til ti år. Det må tas hensyn til
hvordan den felles landbrukspolitikken kan bli endret som følge av reformer som resultat av forslagene i
«Agenda 2000» og faktorer som utvidelsen, internasjonale handelsforpliktelser, miljøet og
landdistriktenes framtid. Det planlegges en detaljert og uavhengig gjennomgåelse av det nåværende
system som ledd i dette arbeidet. Den andre oppgaven er å opprettholde og øke den jevne strøm av
sammenlignbare data fra offisielle kilder i statene i Sentral- og Øst-Europa. Disse dataene er allerede nå
nødvendige i forbindelse med tiltredelsesforhandlingene, og en hensiktsmessig utvikling av dem vil senere
lette en full integrering.

Fiskeri

De tre hovedelementene i den felles fiskeripolitikk er forvaltningen av fiskeressursene, forvaltningen av
markedet for fiskerivarer og omstruktureringen av EUs fiskerinæring innenfor rammen av begrensede
ressurser. Det regelverk for fangster, ilandføring og akvakultur som er utarbeidet som ledd i Eurostats
statistiske program, oppfyller Kommisjonens nåværende statistikkbehov når det gjelder de to første
elementene i den felles fiskeripolitikk.

Den framtidige utviklingen innen den felles fiskeripolitikk vil dreie seg om å integrere de forskjellige
elementene, fra biologi til ressurser, gjennom bedret kontroll med fiskefartøyenes virksomhet. Det er ikke
sannsynlig at disse tiltakene vil føre til økt etterspørsel etter data, og hovedinnsatsen i de kommende årene
vil dreie seg om å konsolidere og bedre datastrømmen (fullstendighet, aktualitet, sammenheng,
sammenlignbarhet og tilgjengelighet) på grunnlag av det nåværende regelverk.
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Utviklingen av politiske tiltak for å bøte på de sosiale og økonomiske følgene av å begrense
fiskefartøyenes virksomhet og redusere størrelsen på EUs fiskeflåte, vil føre til økt etterspørsel etter data
om parametrer for vurdering av den sosiale og økonomiske situasjon. Eurostat vil ta tilbørlig hensyn til en
slik utvikling.

Oppsummering

I løpet av programperioden vil Kommisjonen bestrebe seg på

— å anvende den tekniske handlingsplanen for forbedring av landbruksstatistikken (TAPAS) for gradvis
å forbedre nåværende landbruksstatistikk, særlig med hensyn til kvalitet, sammenlignbarhet,
effektivisering, forenkling og aktualitet,

— å planlegge utviklingen av landbruksstatistikken med sikte på å oppfylle den felles
landbrukspolitikkens framtidige statistikkbehov,

— å bidra til utviklingen av sammenlignbare data til forhandlingene om utvidelse av Unionen,

— å konsolidere og forbedre kvaliteten på fiskeristatistikken.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling II.

Landbruk

Rådsdirektiv 97/77/EF av 16. desember 1997 om endring av direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og
93/25/EØF om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på området svineproduksjon,
storfeproduksjon og saue- og geiteproduksjon.

Rådsvedtak 96/411/EF av 25. juni 1996 om forbedring av Fellesskapets landbruksstatistikk (EFT L 162 av
1.7.1996).

Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser
om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 (EFT L 56 av 2.3.1998), endret ved
rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 17. desember 1996 (EFT L 335 av 24.12.1996).

Rådsforordning (EF) nr. 3205/93 av 16. november 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 357/79 om
statistiske undersøkelser om vindyrkingsarealer (EFT L 289 av 24.11.1993).

Rådsdirektiv 76/625/EØF av 20. juli 1976 om de statistiske undersøkelser medlemsstatene skal
gjennomføre med sikte på å bestemme produksjonspotensialet til beplantninger med visse arter frukttrær
(EFT L 218 av 11.8.1976).

Rådsforordning (EØF) nr. 3453/80 av 22. desember 1980 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 154/75
om opprettelse av et register over olivendyrking i de medlemsstatene som produserer olivenolje 
(EFT L 360 av 31.12.1980).

Rådsforordning (EØF) nr. 2392/86 av 24. juli 1986 om opprettelse av Fellesskapets vingårdsregister 
(EFT L 208 av 31.7.1986).

Rådsforordning (EF) nr. 400/94 av 21. februar 1994 om forlengelse av forordning (EØF) nr. 1615/89 om
innføring av et europeisk informasjons- og kommunikasjonssystem for skogbruket (EFICS) (EFT L 54 av
25.2.1994).

Kommisjonsvedtak 96/393/EF av 13. juni 1996 om endring av kommisjonsvedtak nr. 377/85/EØF om
opprettelse av en fellesskapsklassifisering av driftsenhetene i landbruket (EFT L 163 av 2.7.1996).
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Rådsforordning (EØF) nr. 837/90 av 26. mars 1990 om statistiske opplysninger om kornproduksjon som
medlemsstatene skal fremlegge (EFT L 88 av 3.4.1990).

Rådsforordning (EØF) nr. 959/93 av 5. april 1993 om statistiske opplysninger som medlemsstatene skal
oppgi om andre planteprodukter enn korn (EFT L 98 av 24.4.1993).

Rådsbeslutning 94/753/EF av 14. november 1994 om fortsatt bruk av fjernmåling i landbruksstatistikk i
tidsrommet 1994-1998 (EFT L 299 av 22.11.1994).

Rådsdirektiv 93/23/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området svineproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 93/24/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området storfeproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 93/25/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på
området saue- og geiteproduksjon (EFT L 149 av 21.6.1993).

Rådsdirektiv 96/16/EF av 19. mars 1996 om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
(EFT L 78 av 28.3.1996).

Rådsforordning (EØF) nr. 2771/75 av 29. oktober 1975 om en felles markedsordning for egg (EFT L 282
av 1.11.1975).

Fiskeri

Rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 av 21. mai 1991 om fremleggelse av data om ilandføring av
fiskeprodukter i medlemsstatene (EFT L 133 av 28.5.1991).

Rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 av 17. desember 1991 om fremleggelse av statistiske opplysninger om
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav (EFT L 365 av
31.12.1991).

Rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 av 30. juni 1993 om fremleggelse av statistiske opplysninger om
fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav 
(EFT L 186 av 28.7.1993).

Rådsforordning (EF) nr. 2597/95 av 23. oktober 1995 om framlegging av statistiske opplysninger om
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
(EFT L 270 av 13.11.1995).

Rådsforordning (EF) nr. 788/96 av 22. april 1996 om medlemsstatenes innberetning av statistiske
opplysninger om akvakulturproduksjon (EFT L 108 av 1.5.1996).

Relevante grunnlagsdokumenter

Strategidokument: «En undersøkelse av alternative strategier for utvikling av forbindelsene på
landbruksområdet mellom EU og de assosierte statene med sikte på disse statenes framtidige tiltredelse»
(CSE (95) 607, desember 1995).

Statistikkregelverk

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen nye større statistikkrettsakter.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING II: LANDBRUKET
(HERUNDER FISKERI) 

Viktigste arbeidsområder under «Landbruket 61 Arealbruk og landskap
(herunder fiskeri)» 62 Landbruksstrukturer

63 Landbruksinntekter og -priser
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri
67 Reform av landbruksstatistikken
68 Skogbruksstatistikk
69 Fiskeristatistikk
53 Varehandel

Andre viktige områder 72 Regionale og geografiske opplysninger  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Undersøkelse av landbruksstrukturen: forsinket analyse av undersøkelsen (arbeidsområde 62).

AVDELING III

DEN FRIE BEVEGELIGHET FOR PERSONER, TJENESTER OG KAPITAL

Statistikkbehov

Personer

For å sikre en hensiktsmessig planlegging av denne politikken i Den europeiske union, er det nødvendig
å ha pålitelige og aktuelle opplysninger om alle sider ved borgernes bevegelser både innenfor Den
europeiske union og mellom Den europeiske union og andre land, samt fra tid til annen å beregne det
faktiske folketallet i Den europeiske union ved hjelp av administrative registre og tellinger kombinert med
prognoser for den framtidige utviklingen.

Tidsrommet 1998-2002 vil bli kjennetegnet ved konsolidering og utnytting av tilgjengelige data fra arbeid
utført i tidsrommet 1993-1997. Bortsett fra tellingen i år 2000, der resultatene trolig ikke vil bli
tilgjengelige før ved utløpet av det tidsrom dette programmet dekker, planlegges det ingen ytterligere
innsamling av data. Statistikkarbeidet vil bli utvidet til å omfatte andre geografiske områder, særlig i
forbindelse med programmer for statene i Sentral- og Øst-Europa og i middelhavsområdet.

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om:

— harmonisering av begreper som brukes på området migrasjon i tellinger, sosiale undersøkelser og
administrative registre,

— analyse av tilgjengelige data.

Tjenester og kapital

Den nåværende betalingsbalansestatistikken anses for å være tilstrekkelig for overvåking av
bestemmelsene om fri bevegelighet for tjenester og kapital i det indre marked. For tiden anser alle
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medlemsstater at det er av avgjørende betydning å beholde en nasjonal betalingsbalanse, selv etter
begynnelsen av tredje fase i Den økonomiske og monetære union. Utviklingen av et nytt system for
måling av handel er likevel fortsatt mulig, men vil ikke bli igangsatt før utløpet av nåværende
planleggingsperiode i 2002.

Årlige og kortsiktige opplysninger om tjenestesektoren er av vesentlig betydning for forvaltningen og
overvåkingen av det indre marked. I tillegg er disse opplysningene også nødvendige for å vurdere
virkningen av internasjonale forhandlinger på de nasjonale økonomier, for å bedre kvaliteten på de
nasjonale statistikkene på kvartals- og årsbasis, for å analysere konkurranseevnen til tjenesteforetak og
innvirkningen på brukernes produktivitet eller overvåke utviklingen i sysselsettingen, og for å definere
tertiærsektorens rolle i utviklingen av regionene — særlig virksomheten til foretak som yter transport-,
finans- og forretningstjenester.

Det er behov for et system med sammenlignbare data om den audiovisuelle industri og de audiovisuelle
markeder samt om kommunikasjonsinfrastrukturer og -tjenester for å kunne vurdere ny politikk og
gjennomføre og overvåke det indre marked og konkurransen på disse områdene.

Analysen av økonomiske forhold og samfunnsmessige tendenser innen turismen krever en konsolidering
av statistikksystemet med hensyn til de opplysninger som trengs for å kunne planlegge på mellomlang og
lang sikt, slik at de forskjellige aktører innen europeisk turisme kan utarbeide virkelige strategialternativer.

Arbeidet de neste fem årene vil dermed dreie seg om å gjennomføre de nye rådsforordningene om
undersøkelser av foretaksstrukturer og om konjunkturstatistikker i tjenestesektoren, utvikle nye
statistikker som skal utfylle de nåværende opplysningene innenfor kommunikasjonssektoren og
audiovisuelle tjenester, videreføre arbeidet med statistikk over turisme og opprette foretaksregistre for
statistikkformål.

Oppsummering

I programperioden vil

— forundersøkelser bli igangsatt og undersøkelser om foretaksstrukturer gradvis bli gjennomført,

— forundersøkelser bli igangsatt og forordningen om konjunkturstatistikk bli gjennomført med særlig
vekt på tjenestesektoren,

— undersøkelser bli gjennomført for å fastslå behovet for statistikk på området kommunikasjon og
informasjonssamfunnet,

— analyser av brukerbehov, kildevurdering, datainnsamling og prøving av metoder ved hjelp av
forundersøkelser i den audiovisuelle sektor bli igangsatt,

— eksisterende statistikk over turisme bli videreutviklet ved gjennomføring av direktivet som ble
vedtatt i 1995,

— forordningene om statistikk over foretaksstrukturer, konjunkturstatistikk og foretaksregistre for
statistisk bruk bli gjennomført.

Relevante rettsakter

Traktat om Den europeiske union, avdeling VI.

Rådsforordning (EØF) nr. 311/76 av 9. februar 1976 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske
arbeidstakere.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer 
(EFT L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 410/98.

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Rådsavgjerd 97/15/EF av 9. desember 1996 om eit tredje fleirårig program for små og mellomstore føretak
(SMF) i Den europeiske unionen (1997-2000) (EFT L 6 av 10.1.1997).
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Rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november 1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme.

Statistiske registre: Rådsforordning (EØF) nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av
opprettelse av foretaksregistre for statistisk bruk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitboken «Vekst, konkurranseevne, sysselsetting: Utfordringer og veier inn i det 21. århundre».

Kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF om definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

Hvitbok om europeisk sosialpolitikk (1994).

Grønnbok om handel (KOM(96) 530).

Grønnbok om finansielle tjenester og forbrukere.

Grønnboken «Mennesket i sentrum: Liv og arbeid i informasjonssamfunnet».

Europa og det globale informasjonssamfunnet: Anbefalinger til Det europeiske råd («Bangemann-
rapporten»), 1994.

Protokoll fra G7-konferansen om informasjonssamfunnet, 1995.

Rådsbeslutning 92/421/EØF om en plan for fellesskapstiltak for turisme (EFT L 231 av 13.8.1992).

Forslag til rådsbeslutning om et første flerårig program til støtte for turismen i Europa (1997-2000)
«Philoxenia» — KOM(96) 168 og KOM(96) 635.

Sosioøkonomisk sektor: Forslag til rådsbeslutning om et flerårig arbeidsprogram (1994-1996) for
samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser i Fellesskapet (KOM)93 650).

Forslag til rådsbeslutning om tiltak for å opprette en infrastruktur for statistiske opplysninger om den
audiovisuelle og beslektede sektorer.

Statistikkregelverk

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING III: DEN FRIE BEVEGELIGHET
FOR PERSONER,  
TJENESTER OG KAPITAL

Viktigste arbeidsområder under «Den frie 31 Befolkning
bevegelighet for personer, tjenester og kapital» 47 Handel og distribusjon

48 Transport
49 Kommunikasjon
50 Turisme
51 Tjenester
54 Betalingsbalanse 
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Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer for:

— tjenester (arbeidsområde 51),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).

AVDELING IV

TRANSPORTVIRKSOMHET

Statistikkbehov

Gjennomføringen av den felles transportpolitikk krever omfattende, nøyaktige og raskt tilgjengelige
opplysninger om det europeiske transportsystems virkemåte, slik at den politikk som føres og de initiativer
som tas, kan vurderes og transportsystemenes kvalitet forbedres gjennom utvikling av integrerte og
konkurransedyktige systemer.

Det nåværende system for transportopplysninger vil bli utvidet for å forsyne brukerne med tilstrekkelig
detaljerte og aktuelle statistikker.

Det foreligger planer om å bruke nye metoder for å innarbeide begrepet intermodalitet (og dets
forbindelser med begrepet samtrafikkevne i transeuropeiske transportnett) ved innsamlingen av
transportstatistikk. Ved hjelp av ny teknologi, og særlig gjennom økt bruk av elektronisk datautveksling,
bør det være mulig å samle inn de nødvendige dataene om intermodalitet og samtidig lette byrdene for
foretakene.

Virkningen av liberaliseringen av transporten i Europa på de statistiske kildene vil gjøre det nødvendig å
endre metodene som benyttes, og rasjonalisere datainnsamlingsarbeidet i medlemsstatene med særlig vekt
på kostnadseffektivitet.

Utviklingen av transeuropeiske transportnett (TEN) betyr at arbeidsprogrammet på dette området må
oppfylle kravene om nøyaktige og sammenlignbare opplysninger, forbedrede innsamlingsmetoder og nye
begreper for analyse og presentasjon av data (for eksempel geografiske informasjonssystemer). De
opplysningene som trengs for å vurdere og videreutvikle de transeuropeiske nettene bør derfor samles inn
med sikte på å styrke europeisk industris konkurranseevne.

Som ledd i den felles transportpolitikk og med sikte på å utvikle bærekraftig mobilitet vil det være
nødvendig å innføre et statistisk system som er i stand til å måle transportens virkning på miljø og
sikkerhet.

Oppsummering

Følgende arbeid er planlagt:

— fortsatt gjennomføring av de rettsakter som nylig er vedtatt av Rådet på området transportstatistikk,

— tilpasning av det rettslige grunnlag som følge av liberaliseringen av forskjellige transportformer i
Europa,

— utvikling av et statistisk system for intermodal transport basert på tilgjengelige data i
medlemsstatene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap. Rådsdirektiv 78/546/EØF av 12. juni 1978 om
statistiske oppgaver over godstransport på vei innenfor rammen av regional statistikk.
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Rådsdirektiv 80/1119/EØF av 17. november 1980 om statistiske oppgaver over godstransport på innlands
vannveier.

Rådsdirektiv 89/462/EØF av 18. juli 1989 om endring av direktiv 78/546/EØF om statistiske oppgaver
over godstransport på vei innenfor rammen av regional statistikk.

Rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer
til sjøs.

Forslag til rådsforordning (EF) av 14. september 1995 om statistiske oppgaver over transport av
passasjerer, gods og post med luftfartøy.

Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring av felles regler for visse typer kombinert
transport av gods mellom medlemsstater.

Rådsvedtak 93/704/EØF av 30. november 1993 om opprettelse av en EF-database for trafikkulykker på
vei.

Forslag til rådsforordning om statistiske oppgaver over godstransport på vei.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om framtidig utvikling av den felles transportpolitikken: utarbeiding av en fellesskapsramme for
bærekraftig mobilitet (KOM(92) 494).

Kommisjonsmeldingen «Handlingsprogram for den felles transportpolitikk 1995-2000» (KOM(95) 302).

Kommisjonsmelding til Rådet og Europaparlamentet: «EUs transportinfrastrukturnett forbindes med
nabostatene — En strategi for utvikling av et transeuropeisk transportnett».

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996).

Rapport fra Kommisjonen om framdriften i prosjektet og framtidsutsiktene — CARE: EF-database om
trafikkulykker — rådsvedtak 93/704/EØF av 30. november 1993 om opprettelse av en EF-database for
trafikkulykker på vei (KOM(97) 238 endelig utgave).

Kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen — Intermodalitet og intermodal godstransport i Den europeiske union — En
systemorientert løsningsmodell for godstransporten — Strategier og tiltak som kan bedre effektiviteten og
tjenestene og gi en bærekraftig utvikling» (KOM(97) 243 endelig utgave).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra avslutningen av arbeid som pågår (statistikk over vei- og lufttransport) er det ikke planlagt
noen større statistikkrettsakter.
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Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IV: TRANSPORT-
VIRKSOMHET

Viktigste arbeidsområder under 48 Transportvirksomhet
«Transportvirksomhet»

Andre områder 49 Kommunikasjon
50 Turisme
71 Miljø  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING V

FELLES REGLER FOR KONKURRANSE, SKATTE- OG AVGIFTSSPØRSMÅL OG
LOVTILNÆRMING

Statistikkbehov

Bare dersom harmoniserte, integrerte og tilstrekkelig detaljerte opplysninger er raskt tilgjengelige, kan
fellesskapsinstitusjonene forebygge illojal konkurranse, foretakene vurdere sin konkurranseevne og
økonomiske analytikere framskaffe data av vesentlig betydning for politiske beslutninger.

I handelen mellom medlemsstatene vil merverdiavgiften foreløpig fortsatt bli oppkrevd i
bestemmelseslandet. I et endelig merverdiavgiftssystem i Fellesskapet slik det er planlagt av
Kommisjonen, vil vareleveransene innenfor Fellesskapet ikke lenger være underlagt den satsen som
gjelder i bestemmelseslandet, men den som gjelder i opprinnelseslandet. Et slikt felles
merverdiavgiftssystem, som kan bli innført en gang i framtiden, ville etter Kommisjonens oppfatning
kreve en ordning med fordeling av mva-inntektene mellom medlemsstatene på grunnlag av opplysninger
fra deres nasjonalregnskaper. Dersom Rådet tar en prinsippbeslutning om innføring av et slikt felles
merverdiavgiftssystem, vil det være nødvendig med en undersøkelse av om nasjonalregnskapene egner
seg for dette formål, samtidig som det tas hensyn til den høyere grad av pålitelighet som kreves, tapet eller
forringelsen av opplysninger på grunn av det nye merverdiavgiftssystemet og tilleggsbyrden for
foretakene som må sende inn svar på nye undersøkelser. Gjennomføringen av eventuelle forbedringer i
nasjonalregnskapene ville medføre en svært stor byrde for dem som utarbeider dem i form av arbeidskraft
og kostnader.

Det vil bli lagt særlig vekt på å sikre at det arbeidet programmet medfører, blir samordnet på en
hensiktsmessig måte når det gjelder bruken av klassifiseringssystemene (herunder de enhetene som
undersøkes), definisjonen av variabler og begreper generelt. Offentliggjorte statistikker vil gjenspeile
denne samordnede metoden ved at det blir lettere å sammenligne tabellene mellom de forskjellige
emneområdene.

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om

— å forbedre kvaliteten og sammenlignbarheten med hensyn til makroøkonomiske data fra
nasjonalregnskapene,

— å øke lovtilnærmingen gjennom bedre statistisk samordning.
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Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, første del avdeling V.

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF om definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING V: FELLES REGLER OM 
KONKURRANSE, SKATTE- 
OG AVGIFTSSPØRSMÅL
OG LOVTILNÆRMING 

Viktigste arbeidsområder under «Felles 40 Årlige nasjonalregnskaper
regler om konkurranse, skatte- og avgifts- 44 Industri
spørsmål og lovtilnærming» 53 Varehandel

Andre viktige områder 45 Energi og råvarer
47 Handel og distribusjon
48 Transport
49 Kommunikasjon
51 Tjenester
63 Landbruksinntekter og -priser
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
66 Statistikk over landbruksbasert industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og statistikk over foretaksstrukturer innen:

— industri (arbeidsområde 44),

— tjenester (arbeidsområde 51),

— handel og distribusjon (arbeidsområde 47).
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AVDELING VI

ØKONOMISK POLITIKK OG PENGE- OG VALUTAPOLITIKK

Statistikkbehov

Gjennomføringen av Den økonomiske og monetære union krever en svært nøye statistisk overvåking for
å støtte samordningen av den makroøkonomiske politikken og de pengepolitiske funksjonene i Det
europeiske system av sentralbanker. Stabilitets- og vekstpakten medfører nye statistikkrav. I mellomtiden
er det fortsatt viktig å måle graden av økonomisk tilnærming mellom medlemsstatene.

Oppgaven vil for en stor del bestå i å fortsette og utfylle den innsatsen som er gjort for å harmonisere
statistikken over kriteriene for økonomisk tilnærming. For å opprettholde prisstabiliteten (artikkel 105) må
kvaliteten og sammenlignbarheten med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI)
forbedres og Den monetære unions konsumprisindeks (MUKPI) videreutvikles i samsvar med
rådsforordning (EF) nr. 2494/95.

Overvåking av budsjettsituasjonen og nivået på den offentlige gjeld (artikkel 104 C og stabilitets- og
vekstpakten som ble vedtatt i Dublin) vil bli utført på grunnlag av nasjonalregnskap utarbeidet etter
metodikken i ENS 95 godkjent av Rådet (forordning (EF) nr. 2223/96) i juni 1996. Harmoniseringen og
sammenlignbarheten vil bli overvåket nøye for å skaffe institusjonenes beslutningstakere sammenlignbare
statistikkdokumenter av høy kvalitet slik at bedømmelsen av budsjettsituasjonen i den enkelte
medlemsstat ikke foretas på feilaktig grunnlag.

Dessuten har overvåkingen av den økonomiske situasjonen som fastsatt i traktaten (artikkel 103) vist at
det er behov for å fortsette bestrebelsene for å harmonisere nasjonalregnskapene og utarbeide alle
tabellene som kreves i henhold til rådsforordningen om ENS 95. Disse dataene brukes i økende grad som
grunnlag for politiske beslutninger, og Kommisjonen har derfor plikt til å overvåke svært nøye
medlemmenes gjennomføring av ENS 95. I tillegg nødvendiggjør prioriteringen av sysselsettingen, som
er et av målene for ØMU i henhold til traktatens artikkel 2, og som uttrykkelig er knyttet til artikkel 103
gjennom artikkel 102 A, fortsatte bestrebelser for å forbedre arbeidsmarkedsstatistikkene.

Utarbeidingen av kvartalsregnskap i løpende og faste priser på svært sammenlignbart grunnlag er
nødvendig for å overvåke stabilitets- og vekstpakten. Det vil bli utarbeidet aggregerte nasjonalregnskaper
som omfatter de medlemsstatene som har innført den felles valutaen.

Arbeidet med å utarbeide de viktigste regnskapsaggregatene uttrykt i kjøpekraftspariteter vil bli videreført.
Det vil derfor bli nødvendig å foreta omfattende revisjon av metodikken, dvs. revisjon av metodikken for
kjøpekraftspariteter, for å gjøre resultatene mer pålitelige til bruk ved sammenlignende analyser.

For å kunne levere statistikker med den bredde, sammenlignbarhet, aktualitet og hyppighet som er
nødvendig for å samordne den makroøkonomiske politikken og støtte det europeiske system av
sentralbankers valutapolitiske oppgaver, vil arbeidet med konjunkturindikatorer for etterspørsel,
produksjon, arbeidsmarked, priser og kostnader bli videreført. Dette arbeidet vil utfylle videreutviklingen
av monetære og finansielle indikatorer.

Oppsummering:

De neste fem årene vil hovedinnsatsen dreie seg om

— å videreføre utviklingen og utarbeidingen av statistikker med sikte på samordning av den
makroøkonomiske og monetære politikken, gjennomføring av stabilitets- og vekstpakten og fortsatt
vurdering av den økonomiske tilnærmingen,

— å gjennomføre forordningen om det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95).
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Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del artikkel 2.

Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar.

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet, endret ved rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om
utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av
finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem (ENS).

Det europeiske råds resolusjon om stabilitets- og vekstpakten — Amsterdam, 17. juni 1997.

Rådsforordning (EF) nr. 1467/97 av 7. juli 1997 om framskynding og avklaring av gjennomføringen av
framgangsmåten i forbindelse med for store underskudd.

Rådsforordning (EF) nr. 1466/97 av 7. juli 1997 om styrking av overvåkingen av budsjettposisjoner og
overvåking, og av samordning av den økonomiske politikk.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om vekst, konkurranseevne, sysselsetting, kapittel B1, Europakommisjonen, 1993.

Overordnede retningslinjer for den økonomiske politikk, utgis årlig av Rådet.

Økonomisk årsrapport, utgis årlig av Europakommisjonen.

Felles sysselsettingsrapport, utgis årlig av Rådet og Europakommisjonen.

Grønnbok om praktiske tiltak i forbindelse med innføringen av en felles valuta.

Det europeiske råds vedtak på møter i Madrid, Firenze og Dublin.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VI: ØKONOMISK POLITIKK 
OG PENGE- OG VALUTA-
POLITIKK 

Viktigste arbeidsområder under «Økonomisk 40 Årlige nasjonalregnskaper
politikk og penge- og valutapolitikk» 41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper

42 Finansregnskaper
52 Penger og finans
54 Handel med tjenester og betalingsbalanse
55 Priser

Andre viktige områder 32 Arbeidsmarked
44 Industri (konjunkturindikatorer)
53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.
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AVDELING VII

DEN FELLES HANDELSPOLITIKK

Statistikkbehov

I artikkel 113 i traktaten fastsettes den gjeldende framgangsmåte for å gi Kommisjonen fullmakt til å
innlede handelspolitiske forhandlinger. Multilaterale forhandlinger vil bli gjennomført i henhold til GATT-
avtalene og innenfor rammen av WTO. I tillegg kan det føres bilaterale forhandlinger.

Fellesskapets statistiske ressurser må være av samme kvalitet som handelspartnernes, eller bedre.
Fellesskapet trenger rask tilgang til fullstendige og detaljerte opplysninger om varehandelen med
tredjestater (Extrastat). Det nåværende informasjonssystem må opprettholdes på et høyt effektivitetsnivå.

Forhandlinger om utvidelse av EU kan føre til relevante tilpasninger av handelsstatistikken. Søkerstatene
bør støttes i sine bestrebelser på å tilpasse seg EUs statistikkregelverk.

Selv om SLIM-initiativet om varehandelen mellom EUs medlemsstater (se avdeling I) for tiden er
konsentrert om den interne handelen mellom medlemsstatene, vil det trolig føre til anmodninger om
tilsvarende forenklinger av statistikksystemet for handelen med tredjestater. Forenklinger av
tolldokumenter og tollkontroller vil også påvirke statistikksystemet.

Det er planlagt undersøkelser om globaliseringens innvirkning på handelsstatistikken. En undersøkelse av
foretak vil bli fulgt av relevante tiltak, trolig rundt år 2000.

I forbindelse med Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) vil i tillegg statistikkene over
internasjonal handel med tjenester, direkte investeringer i/fra utlandet og handelen med utenlandske
datterselskaper bli utviklet. Dette området vil bli høyt prioritert de kommende årene.

Det vil bli gjennomført undersøkelser for å utvikle statistikker som måler globaliseringens innvirkning på
økonomien. Disse undersøkelsene vil bli gjennomført i nært samarbeid med de nasjonale
statistikkontorene i medlemsstatene og andre internasjonale organisasjoner. Det vil bli lagt særlig vekt på
den innvirkningen metodikk, innsamlingssystemer osv. har på andre statistikkområder.

Oppsummering

Virksomheten vil hovedsakelig dreie seg om

— å gjennomføre de reviderte internasjonale begrepene og definisjonene innenfor handelsstatistikk,
herunder dem som kreves for gjennomføringen av ENS 95,

— å forbedre Comext-systemet, som omfatter data fra Intrastat og Extrastat, for å gjøre det mer
brukervennlig, samt utvide det til å omfatte indekser for handelsvolum og enhetsverdi,

— å gjennomføre undersøkelser sammen med tredjestater for å øke sammenlignbarheten for data som
er nødvendige som underlag ved multilaterale og bilaterale forhandlinger,

— å utarbeide indikatorer for å måle hvordan globaliseringen av økonomien innvirker på foretakene,
arbeidsmarkedene og handelsstatistikkene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling VI

Rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes
varehandel med tredjestater (EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10).
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Endret ved:

Rådsforordning (EF) nr. 476/97 av 13. mars 1997 om endring av forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk
over Fellesskapets og medlemsstatenes varehandel med tredjestater med omsyn til statistikkområdet 
(EFT L 75 av 15.3.1997, s. 1).

Rådsforordning (EF) nr. 40/96 av 7. mai 1996 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning
(EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handel med tredjestater (EFT L 114 av 8.5.1996, s. 7).

Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles
tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1).

Endret ved:

Rådsforordning (EØF) nr. 3528/89 av 23. november 1989 om endring av forordning (EØF) nr. 2658/87
om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 347 av 28.11.1989, s. 1).

Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks —
artikkel 252 (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 50).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1734/96 av 9. september 1996 om endring av vedlegg I til rådsforordning
(EØF) nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 238 av
19.9.1996, s. 1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2317/97 av 21. november 1997 om standarden for landkodar for statistikk
over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EFT L 321 av
22.11.1997, s. 19).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING VII: DEN FELLES HANDELS-
POLITIKK 

Viktigste arbeidsområder under «Den felles 53 Varehandel
handelspolitikk» 54 Handel med tjenester og betalingsbalanse

57 Annen økonomisk statistikk (globalisering)

Andre viktige områder 19 Faglig bistand til land/stater i overgangsfasen
20 Forberedelse av utvidelsen
21 Faglig samarbeid med tredjestater
42 Finansregnskaper
52 Penger og finans  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Statistikk over internasjonal handel med tjenester og over investeringer i utlandet (arbeidsområde 54).

Faglig samarbeid med tredjestater (arbeidsområde 21).
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AVSNITT VIII

SOSIALPOLITIKK, UTDANNING, YRKESOPPLÆRING OG UNGDOM

Statistikkbehov

Det vil bli behov for statistikker for å analysere langtidsarbeidsløshet og undersøke omstillingsprosesser.
Sysselsettings- og arbeidsmarkedsdata er nødvendige for å etterkomme beslutningene truffet på Det
europeiske råds møte i Amsterdam og overvåke gjennomføringen av retningslinjene for sysselsettingen
vedtatt på Det europeiske råds ekstraordinære møte om sysselsetting i Luxembourg. I tillegg til de
redskapene som er tatt i bruk for å løse problemene forårsaket av mangelen på konjunkturstatistikk over
arbeidsmarkedet og sammenlignbare data om arbeidsløshet og lønn, vil det bli behov for relevante data for
å kunne vurdere sysselsettingssituasjonen i forhold til disse retningslinjene. Arbeidet vil dreie seg om
ytterligere harmonisering av arbeidsløshetstallene, anslag over undersysselsettingen og innføring av en
løpende arbeidskraftundersøkelse i de fleste EØS-statene og søkerstatene. I tillegg vil det bli innført en
varig ordning med statistikk over lønnsinntekt og arbeidskraftkostnader, herunder konjunkturindikatorer
for arbeidskraftkostnader basert på data som er tilgjengelige i medlemsstatene. Nåværende statistikk vil
bli gjennomgått og om nødvendig videreutviklet og sammenstilt med sikte på utarbeiding av felles
sysselsettingsindikatorer som definert i retningslinjene for sysselsettingen.

Gjennomføringen av to femårige fellesskapshandlingsprogrammer (1995-1999), det ene om utdanning og
det andre om yrkesrettet opplæring, har, sammen med en rådsresolusjon som uttrykkelig framhever
fremming av utdannings- og opplæringsstatistikk, ført til en betydelig økning i etterspørselen etter
internasjonalt sammenlignbar statistikk over utdanning og opplæring. For tidsrommet 1998-2002 vil den
statistiske utviklingen på disse områdene skje parallelt med a) retningslinjene fra toppmøtet om
sysselsetting i Luxembourg, b) målene for strukturfondene, c) målene for den nye generasjon utdannings-
, opplærings- og ungdomsprogrammer. I den forbindelse er det allerede kjent at det vil bli stor etterspørsel
etter statistikk over i) overgangen fra skole til arbeid, ii) skolegangens varighet, iii) livslang læring og iv)
sammenhengen mellom muligheter til sysselsetting og yrkesrettet opplæring.

For å sikre en hensiktsmessig planlegging på flere av områdene for Den europeiske unions politikk er det
nødvendig med pålitelige og aktuelle opplysninger om demografi og migrasjon. Tidsrommet 1998-2002
vil bli preget av konsolidering og analyse av arbeid utført i tidsrommet 1993-1997. Ingen nye data vil bli
samlet inn med unntak av folketellinger.

Den økende bevissthet om Fellesskapets rolle på det sosialpolitiske området krever harmoniserte og
internasjonalt sammenlignbare data om levekår. Det vil bli utarbeidet korrelerte indikatorer for
inntektsnivå, levekår og sosial utstøting.

Undersøkelsen av tidsbruk vil gi utfyllende ikke-monetære opplysninger om levekår og gjøre det mulig
for Kommisjonen å framlegge statistikk om menns og kvinners samlede bidrag til økonomien (dvs. lønnet
og ulønnet arbeid).

Kommisjonen skal sikre at livskvaliteten opprettholdes gjennom egnede ordninger for sosial trygghet, noe
som krever en internasjonalt sammenlignbar statistikkdatabase om utgifter og inntekter knyttet til sosial
trygghet. Innsamling av ESSPROS-data vil bli videreført med utarbeiding av tilknyttede publikasjoner.
Undersøkelser av arbeidsmarkedspolitikken vil bli igangsatt på områder som sysselsettingsfremmende
tiltak, skattesystemets innflytelse på sosial trygghet osv.

I tråd med rådsresolusjonen om harmonisering av statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer er
det i det foreslåtte arbeidsprogrammet for sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen (1996-2000)
fastsatt at prosjekter med hensyn til sammenlignbare statistikker over helse og sikkerhet på arbeidsplassen
skal videreføres. Det vil bli utarbeidet ensartede dataserier som gjør det mulig å overvåke helse og
sikkerhet på arbeidsplassen og virkningen av regelverket på dette området.
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Arbeidet med å strukturere og integrere husstandsundersøkelser samt samordne undersøkelser og registre
vil bli videreført med sikte på å rasjonalisere ressursbruken og forbedre resultatenes sammenlignbarhet.

Oppsummering

Arbeidet i neste planleggingsperiode vil hovedsakelig dreie seg om

— å konsolidere og analysere arbeidet med hensyn til befolkning og migrasjon,

— å videreutvikle harmoniserte statistikker på området arbeidsløshet og arbeidsmarked
(arbeidskraftundersøkelse, kvartalsstatistikk over arbeidskraftkostnader),

— å oppfylle nye og nåværende datakrav på området yrkesrettet etter- og videreutdanning,

— å fortsette statistikkprosjektene med hensyn til helse og sikkerhet,

— å forbedre statistikkene over inntektsfordeling, levekår og sosial utstøting,

— å samordne arbeidet med en undersøkelse av tidsbruk,

— å konsolidere statistikkene over sosial trygghet.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling I, II, V, VIII og XIV.

Traktat om Den europeiske union, avdeling VI.

Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i
Fellesskapet.

Arbeidskraftkostnadsundersøkelse (rådsforordning (EF) nr. 23/97 av 20. desember 1996).

Inntektsstrukturundersøkelse (rådsforordning (EF) nr. 2744/95).

Rådsresolusjon av 5. desember 1994 om fremming av utdannings- og opplæringsstatistikk i Den
europeiske union (EFT C 374 av 30.12.1994).

Rådsforordning (EØF) nr. 311/76 av 9. februar 1976 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske
arbeidstakere.

Rådsresolusjon av 27. mars 1995 (95/C 168/01) om harmonisering av statistikk over ulykker på
arbeidsplassen samt data om yrkessykdommer.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitboken «Vekst, konkurranseevne og sysselsetting» (1993), Hvitboken «Europeisk sosialpolitikk».

Konklusjonene fra Det europeiske råds ekstraordinære møte om sysselsetting, Luxembourg, november
1997.

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 819/96/EF av 14. mars 1995 om opprettelse av Fellesskapets
handlingsprogram «Sokrates» (EFT L 87 av 20.4.1995).

Rådsbeslutning av 6. desember 1994 om opprettelse av et handlingsprogram for iverksetting av en politikk
for yrkesrettet opplæring i Det europeiske fellesskap, «Leonardo» (EFT L 340 av 29.12.1994).
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Rådsbeslutning nr. 267/90/EF om opprettelse av et handlingsprogram for utbygging av etter- og
videreutdanning i Det europeiske fellesskap «FORCE» (EFT L 156 av 21.6.1990).

Kommisjonsmelding (juli 1996) og rådsresolusjon (desember 1996) om like muligheter for
funksjonshemmede.

Rådsdirektiv 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på
arbeidsplassen, i henhold til traktatens artikkel 118 A.

Planlagt rådsbeslutning om vedtakelse av et fellesskapsprogram (SAFE — Sikkerhetstiltak for Europa) for
å forbedre sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen).

Grønnboken «Europeisk sosialpolitikk».

Hvitboken «Undervisning og læring: på vei mot læringssamfunnet» (1995).

Fellesrapport fra Økofin-rådet/sysselsetting og sosiale spørsmål og Kommisjonen til Det europeiske råd
(stats- og/eller regjeringssjefene).

Kommisjonsmelding om et fellesskapsprogram om sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen (1996-
2000) (KOM(95) 282 endelig utgave).

«Handlingsplattform», et dokument fra Verdens fjerde kvinnekonferanse, Beijing 1995.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
Rettsakter som følge av nye programmer vil erstatte nåværende grunnlagsdokumenter om utdanning og
opplæring i år 2000.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder
AVDELING VIII: SOSIAL-POLITIKKEN, 

UTDANNING, YRKES-
OPPLÆRING OG 
UNGDOM 

Viktigste arbeidsområder under «Sosialpolitikken, 31 Befolkning
utdanning, yrkesopplæring og ungdom» 32 Arbeidsmarked

33 Utdanning
35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
36 Inntektsfordeling og levekår
37 Sosial trygghet
38 Annen sosialstatistikk (boligstatistikk)  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Tidsbrukundersøkelsen (arbeidsområde 36).
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AVDELING IX

KULTUR

Statistikkbehov

Kultur og media spiller en avgjørende rolle i oppbyggingen av en europeisk identitet. Sett fra en rent
økonomisk synsvinkel er kultursektorens betydning økende, ikke bare med hensyn til omfanget av og
kvaliteten på de produserte tjenestene, men også som kilde til skaping av nye arbeidsplasser.

Den største utfordringen i kommende periode er å utarbeide internasjonalt sammenlignbare statistikker på
grunnlag av den datainnsamling som allerede pågår i medlemsstatene.

Oppsummering

Arbeidet vil bestå i 

— å utvikle kulturstatistikker på grunnlag av eksisterende kilder.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling IX.

Relevante grunnlagsdokumenter

Rådsresolusjon (kultur og audiovisuelle spørsmål) av 20. november 1995 om fremming av kulturstatistikk.

Første rapport om hensynet til de kulturelle aspektene ved Det europeiske fellesskaps virksomhet, framlagt
av Kommisjonen for Rådet (kultur og audiovisuelle spørsmål) første halvår 1996.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING IX: KULTUR 

Viktigste arbeidsområder under «Kultur» 34 Kultur  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.
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AVDELING X

FOLKEHELSE

Statistikkbehov

Ifølge traktatens artikkel 3 skal Fellesskapets virksomhet bidra til et høyt nivå for helsevern, og i traktatens
artikkel 129 gis Fellesskapet uttrykkelig myndighet på dette området ved at det særlig skal oppmuntre til
samarbeid mellom medlemsstatene og om nødvendig støtte deres virksomhet.

I juni 1997 vedtok Europaparlamentet og Rådet en beslutning om vedtakelse av et
fellesskapshandlingsprogram for helseovervåking innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen
(1997-2001).

Handlingsprogrammet gjelder opprettelsen av et fellesskapssystem for helseovervåking som vil gjøre det
mulig å måle helsetilstanden, helsetendenser og viktige helsefaktorer i hele Fellesskapet, lette planlegging,
oppfølging og vurdering av fellesskapsprogrammer og -tiltak og gi medlemsstatene de helseopplysninger
som er nødvendige for å foreta sammenligninger samt støtte deres nasjonale helsepolitikk.

Den planlagte virksomheten gjelder utarbeiding av en serie sammenlignbare fellesskapsdata om helse og
viktige helsefaktorer som dekker områder som helsetilstand (herunder blant annet funksjonshemning,
sykelighet, ulykker og dødelighet etter årsak), livsstil og helsevaner, helsevesenets ressurser og
helsefremmende tiltak.

Arbeidet vil hovedsakelig bygge på eksisterende data og vil bli utført i samarbeid med internasjonale
organisasjoner som arbeider med folkehelse, særlig Verdens helseorganisasjon (WHO) og Organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Oppsummering:

De neste fem årene vil arbeidet særlig dreie seg om

— å utarbeide fellesskapsindikatorer for helse, herunder utvelging av relevante opplysninger og data
som skal utveksles mellom medlemsstatene og Kommisjonen og de internasjonale organisasjonene
samt arbeide med begrepene for å gjøre dataene sammenlignbare,

— å utvikle et nettverk på fellesskapsplan for utveksling og overføring av helsedata mellom
medlemsstatene og Kommisjonen og de internasjonale organisasjonene ( på grunnlag av
telematikkprosjektet IDA-CARE),

— å utvikle metoder og redskaper som er nødvendige for analyse av og rapportering om helsetilstand,
helsetendenser og viktige helsefaktorer, og om helsepolitikkens innvirkning på helsen.

Relevante rettsakter:

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, første del og tredje del avdeling X artikkel 129.

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1400/97/EF av 30. juni 1997 om vedtaking av eit
fellesskapshandlingsprogram for helseovervaking innan ramma av innsatsen for folkehelsa (1997-2001)
(EFT L 193 av 22.7.1997).

Relevante grunnlagsdokumenter:

Hvitboken «Europeisk sosialpolitikk».
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Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING X: FOLKEHELSE 

Viktigste arbeidsområder under «Folkehelse» 35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
37 Sosial trygghet  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XI

FORBRUKERVERN

Statistikkbehov

Ifølge traktatens artikkel 3 skal Fellesskapet virksomhet blant annet bidra til å styrke forbrukervernet.

Ifølge traktatens artikkel 100 A skal Kommisjonens forslag til tiltak som gjelder det indre markeds
opprettelse eller virkemåte på området forbrukervern bygge på et høyt beskyttelsesnivå. Traktatens
artikkel 129 A gir uttrykkelig Fellesskapet myndighet til å treffe særlige tiltak på området forbrukervern
som støtter og utfyller den politikk medlemsstatene fører for å verne forbrukernes helse, sikkerhet og
økonomiske interesser, og for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon.

Oppsummering

I programperioden vil virksomheten hovedsakelig dreie seg om

— å yte faglig bistand i forbindelse med innsamling og vurdering av dataene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, avdeling I, avdeling V, avdeling X.

Rådsvedtak av 22. mai 1995 om endring av vedtak nr. 3092/94/EF.

Relevante grunnlagsdokumenter

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om innføring av en generell ramme for Fellesskapets
virksomhet til fordel for forbrukerne (melding fra E. Bonino av 28. januar 1998).
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Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XI: FORBRUKERVERN 

Viktigste arbeidsområder under «Forbrukervern» 35 Helse, sikkerhet og forbrukervern
36 Inntektsfordeling og levekår  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XII

TRANSEUROPEISKE NETT

Energi

Statistikkbehov

Initiativet til transeuropeiske nett (TEN) har gitt ny stimulans og en ny dimensjon til energistatistikken,
som hovedsakelig benyttes som støtte for Fellesskapets tiltak og er utarbeidet på grunnlag av energidelen
innenfor flere områder av Fellesskapets politikk, f.eks. konkurranse (særlig med hensyn til offentlige
foretak), et felles marked, transport, forskning og utvikling og miljø. Valget av tiltak må bygge på et
objektivt grunnlag som omfatter struktur- og konjunkturdata om energiproduksjon og -forbruk og
tilhørende priser.

Handelsstatistikkene på energiområdet vil bli konsolidert og forbedret.

Det vil bli utviklet målestokker for energiens miljømessige sider, blant annet for å vurdere miljøvirkningen
av utslipp av forurensende stoffer og hvordan de kan reduseres. Dette gjelder særlig utviklingen av
fornybare energikilder, rasjonell energiutnytting og alternative energiformer.

Oppsummering

Arbeidet vil særlig dreie seg om

— å konsolidere og forbedre handelsstatistikken på energiområdet for å gjøre det mulig å følge opp det
indre marked på energiområdet,

— å utarbeide statistikk over miljøvirkningen av energi i samsvar med de forpliktelsene medlemsstatene
har påtatt seg innenfor rammen av strategien etter Kyoto.

Relevante rettsakter

Traktaten om Den europeiske union og Euratom- og EKSF-traktaten.

Rådsdirektiv 90/377/EØF av 29. juni 1990 om innføring av en framgangsmåte i Fellesskapet som sikrer
åpenhet om prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien.
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Kommisjonsvedtak nr. 2390/96/EKSF av 16. desember 1996 og kommisjonsrekommandasjon
96/88/EKSF av 16. desember 1996 om statistikk over fast brensel.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om Den europeiske unions energipolitikk (KOM(95) 682).

Kommisjonsmelding av 20. november 1996 «Energi for framtiden: fornybare energikilder — Grønnbok
for en fellesskapsstrategi».

Kommisjonsdokumentet «Energi i Europa i 2020 — ulike scenarioer» (1996).

Forslag til rådsbeslutning om organiseringen av samarbeidet om avtalte energimål for Fellesskapet
(framlagt av Kommisjonen) (KOM(96) 431).

Altener-programmet av 29. juni 1992 om fremming av fornybare energikilder.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Telematikknett

Statistikkbehov

I kommende periode vil arbeidet dreie seg om innføring av ny informasjonsteknologi, EDU (elektronisk
datautveksling) og telematikknett som støtte for det europeiske statistikksystemet på viktige områder som
nasjonalregnskap, betalingsbalanse, ECU-statistikk, statistikk over handel med tredjestater,
industriindikatorer, PRODCOM, prisindekser, transport, forsikring, landbruk, helse, sysselsetting og
miljø.

Statistikkområdene vil bli gjennomgått i lys av Kommisjonens politiske prioriteringer, og det vil særlig bli
tatt hensyn til fristene for innføring av euroen og statistikken knyttet til kriteriene for økonomisk
tilnærming, regional- og sosialpolitikk, industri- og handelspolitikk, utviklingen med hensyn til utvidelsen
av Den europeiske union og virkningene av år 2000 på etterspørselen etter statistiske opplysninger.

Oppsummering

Det vil bli lagt særlig vekt på

— å opprette et nettverk på tvers av organisasjonene med alle partnere i det europeiske
statistikksystemet for utveksling av data,

— å opprette et europeisk referansemiljø for spredning av data.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XII (telematikknett).

Program for telematisk datautveksling mellom forvaltninger (IDA) (rådsbeslutning 95/468/EF).

Rådsvedtak 96/715/EF av 9. desember 1996 om telematikknett mellom forvaltningene for statistikk over
varehandel mellom medlemsstatene (EDICOM).
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Relevante grunnlagsdokumenter

Europa og det globale informasjonssamfunnet — Anbefalinger til Det europeiske råd (Bangemann-
rapporten).

En melding til Rådet om elektronisk handel er under utarbeiding.

Det arbeides med et nytt rettslig grunnlag for et nytt «IDA 2»-program for tidsrommet 1998-2002.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Transportnett

Statistikkbehov

Med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett får Fellesskapets nye myndighet i henhold til traktaten om
Den europeiske union anvendelse.

Gjennomføringen av dette vedtaket krever relevant statistikk som kan brukes til å overvåke og vurdere
Fellesskapets politikk og virksomhet med sikte på å opprette og utvikle transeuropeiske transportnett for
å få det indre marked til å virke på en tilfredsstillende måte og styrke den økonomiske og sosiale utjevning.
Det trengs også statistikk for å vurdere miljøvirkningen av transeuropeiske nett og for å utforme politikken
på en slik måte at denne virkningen blir så liten som mulig.

Disse statistikkene, som inneholder geografiske referanser, vil gjelde trafikkstrømmen på de
transeuropeiske nettene og trafikkmengden ved knutepunktene for de forskjellige transportformene.

Det vil også bli samlet inn opplysninger om infrastrukturparametrene og de tilsvarende investeringer på
både europeisk, nasjonalt og regionalt plan (fordeling av strukturfondene).

Oppsummering

Arbeidet vil først og fremst dreie seg om

— å analysere kilder og metoder som skal brukes ved innføring av statistikk over
transportinfrastrukturer innenfor rammen av et geografisk informasjonssystem.

Relevante rettsakter

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996).

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsmelding til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen om finansiering av transeuropeiske transportnettprosjekter i partnerskap mellom offentlig
og privat sektor (KOM(97) 453 endelig utgave).

11.10.2001 Nr. 51/111EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XII:TRANSEUROPEISKE NETT

Viktigste arbeidsområder under 45 Energi og råvarer
«Transeuropeiske nett» 48 Transport

49 Kommunikasjon

Andre viktige områder 73 Vitenskap og teknologi
53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XIII

INDUSTRI

Statistikkbehov

I henhold til artikkel 130 i EF-traktaten skal Fellesskapet og medlemsstatene sikre at de nødvendige vilkår
er til stede for at Fellesskapets industri skal kunne være konkurransedyktig. Dette innebærer at det på
fellesskapsplan er behov for en rekke harmoniserte industristatistikker for å kunne vurdere nivåer og
tendenser med hensyn til konkurranseevnen.

Den viktigste virksomheten i begynnelsen av det tidsrom dette program omfatter, vil være
gjennomføringen av rådsforordningen fra 1996 om statistikk over foretaksstrukturer, som innfører en
rekke nye variabler for en mer effektiv overvåking av industriens konkurranseevne. Arbeidet med bruk av
industridata etter region for vurdering av bruken av regionalfondsmidler vil bli videreført.

Takket være en systematisk bruk av PRODCOM-systemet, som nettopp har gjennomgått innkjøringsfasen,
vil overvåkingen av gjennomføringen av det indre marked bli vesentlig forbedret på grunn av nye
statistikker over markedsstørrelse.

Viktige områder der det er behov for forbedringer når det gjelder industriens miljødimensjon, er data om
kostnader knyttet til miljø, om industri som har spesialisert seg på miljøprodukter og -tjenester, samt
bruken av data om produksjon og innsatsfaktorer i regnskaper over material- og ressursbruk.

For å dekke Kommisjonens og Det europeiske monetære institutts behov for bedre industriindikatorer for
å overvåke tilnærmingen og konjunkturutviklingen, vil det bli utarbeidet en rekke konjunkturindikatorer.

For å forberede framtiden for jern- og stålsektoren vil det bli utarbeidet forslag om å innlemme
stålstatistikken i den nåværende industristatistikken når ESKF-traktaten utløper i 2002.
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Oppsummering

I kommende periode vil arbeidet først og fremst dreie seg om

— å gjennomføre forordningene om statistikk over foretaksstrukturer og om konjunkturindikatorer for
industrien,

— å ytterligere forenkle og effektivisere PRODCOM-systemet,

— å innlemme framtidige stålstatistikker i det nåværende systemet for industristatistikk,

— å utarbeide indikatorer for immaterielle investeringer, underleverandørvirksomhet og globalisering i
forbindelse med gjennomføringen av forordningen om statistikk over foretaksstrukturer.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

Traktat om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap.

Rådsforordning (EF) nr. 3696/93 av 29. oktober 1993 om den statistiske produktgruppering etter næring
(CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap.

Rådsforordning (EØF) nr. 2186/93 av 22. juli 1993 om fellesskapskoordinering av opprettelse av
foretaksregistre for statistisk bruk.

Rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet.

Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk
virksomhet innen De europeiske fellesskap, endret ved forordning (EØF) nr 761/93 av 24. mars 1993.

Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse
om industriproduksjonen.

Rådsforordning (EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger
til De europeiske fellesskaps statistikkontor.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer 
(EFT L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning nr. 410/98.

Rådsdirektiv 72/211/EØF av 30. mai 1972 om koordinerte konjunkturstatistikker for industri og håndverk.

Rådsdirektiv 78/166/EØF av 13. februar 1978 om koordinerte konjunkturstatistikker for bygge- og
anleggsvirksomhet.

Kommisjonsvedtak nr. 1566/86/EKSF av 24. februar 1986 om jern- og stålstatistikker.

Kommisjonsvedtak nr. 3731/91/EKSF av 18. oktober 1991 om endring av spørreskjemaene i vedlegget til
vedtak nr. 1566/86/EKSF, nr. 410/88/EKSF og nr. 3938/89/EKSF.

Kommisjonsvedtak nr. 3641/92/EKSF av 24. november 1992 om endring av vedtak nr. 1566/86/EKSF.
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Kommisjonsrekommandasjon av 16. november 1994 om statistikk over stålforhandlere.

Relevante grunnlagsdokumenter

Hvitbok om vekst, konkurranseevne og sysselsetting (1993).

Kommisjonsmelding om kartlegging av europeisk industris konkurranseevne (KOM(96) 463).

Rådsavgjerd 97/15/EF av 9. desember 1996 om eit tredje fleirårig program for små og mellomstore føretak
(SMF) i Den europeiske unionen (1997-2000).

Årsberetning om strukturfondene.

Årsberetning om europeisk industris konkurranseevne.

Statistikkrettsakter

Rådsforordningen om konjunkturstatistikk

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIII: INDUSTRI 

Viktigste arbeidsområder under «Industri» 44 Industri
45 Energi og råvarer
66 Statistikk over landbruksbasert industri

Andre viktige områder 53 Varehandel  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsinket finansiell støtte til tiltak i medlemsstatene for å påskynde gjennomføringen av de nye
forordningene om konjunkturindikatorer og om statistikk over foretaksstrukturer (arbeidsområde 44).

AVDELING XIV

ØKONOMISK OG SOSIAL UTJEVNING

Statistikkbehov

Å rette opp sosiale og regionale skjevheter er, sammen med innføringen av ØMU og gjennomføringen av
et felles marked, en av de tre grunnpillarene i oppbyggingen av Europa. Det er også hovedmålet for
strukturfondene. Siden reformen av fondene i 1988 har Kommisjonen ført en integrert politikk for sosial
og økonomisk utjevning der regionale statistikker spiller en vesentlig rolle i gjennomføringen av
beslutningene. Fellesskapets regelverk for strukturfondene vil fortsatt bestemme den statistiske
virksomheten. For eksempel defineres de områdene som i henhold til regionale mål kan få støtte ut fra
sosioøkonomiske kriterier ved hjelp av terskler; finansiell støtte til medlemsstatene tildeles på objektivt
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grunnlag ved hjelp av statistiske indikatorer, og en økende politisk interesse for byområder vil trolig føre
til etterspørsel etter statistikk.

Vurderingen av fellesskapspolitikkens virkning på regionalt plan og den nærmere bestemmelsen av
omfanget av de regionale ulikhetene krever også at en rekke regionale statistikker er tilgjengelige.

De regelmessige vurderingsrapportene fra Kommisjonen om den sosioøkonomiske utvikling i regionene
(«periodiske rapporter» og «rapport om sosial og økonomisk utjevning») krever et arsenal av statistiske
opplysninger. Utviklingen på regionalt plan må vurderes innenfor en rekke områder av politikken, som
sysselsetting og arbeidsløshet, helse, utdanning, levestandard i alminnelighet, landbruksproduksjon,
industriutvikling, transport, miljø, energikilder og flere andre viktige områder omfattet av politikken. Det
er nødvendig med statistiske opplysninger for å overvåke den aktuelle situasjon på alle disse områdene
samt observere utviklingen over tid.

På bakgrunn av miljøpolitikkens stadig større betydning og virkningen av ulike politiske tiltak på miljøet,
er det nødvendig å utvikle geografisk indekserte databaser for å kunne framskaffe de dataene som trengs
til overvåking og utforming av politikken.

Regioner

Virksomheten i den neste programperioden vil bestå i å definere (1998-1999), innføre og overvåke (fra og
med år 2000) de nye retningslinjene for Fellesskapets regionalpolitikk, samt vurdere tiltak gjennomført i
inneværende periode (1994-1999). 

Geografiske opplysninger

Hovedvekten vil bli lagt på å samordne arbeidet med de nasjonale statistikksystemene. Målet vil være å
opprette et europeisk geografisk informasjonssystem for statistikk (GIS) som består av et nett av nasjonale
systemer og fellesskapssystemer. Dette vil kreve en styrking av samarbeidet med de nasjonale
statistikksystemene på dette området, fremming av tanken om å anvende GIS som redskap for statistikken,
videreføring av standardiseringsarbeidet og bestrebelser på å oppnå full europeisk dekning for geografiske
opplysninger.

Oppsummering

Arbeidet vil hovedsakelig dreie seg om

— å definere, innføre og overvåke Fellesskapets nye regionalpolitikk,

— å utvide regionalstatistikkenes sektorielle og geografiske dekning,

— å utvikle et europeisk geografisk informasjonssystem i samarbeid med de nasjonale
statistikkontorene.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XIV.

Rådsforordning (EØF) nr. 2081/93 av 20. juli 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2052/88 om
strukturfondenes oppgaver og de tilknyttede rådsforordningene (EØF) nr. 2082/93 og (EØF) nr. 2085/93.

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet.

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer (EFT
L 14 av 17.1.1997), endret ved forordning nr. 410/98.

Rådsforordning (EØF) nr. 3711/91 av 16. desember 1991 om tilretteleggelse av en årlig
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet.
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Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til
driftsenheter i jordbruket, endret ved rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 24. desember 1996.

Relevante grunnlagsdokumenter

«Konkurranseevne og utjevning: femte periodiske rapport om den sosiale og økonomiske situasjon og
utviklingen i Fellesskapets regioner».

«Europa 2000+ — samarbeid for regionutvikling i Europa».

«Første rapport om økonomisk og sosial utjevning».

Kommisjonsmelding: En dagsorden for byene i Den europeiske union (KOM(97) 197).

Forslag til rådsforordning om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfondene.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XIV: ØKONOMISK OG 
SOSIAL UTJEVNING 

Viktigste arbeidsområder under «Økonomisk og 23 Omstruktureringsplaner
sosial utjevning» 72 Regionale og geografiske opplysninger

Andre viktige områder 31 Befolkning
32 Arbeidsmarked
40 Årlige nasjonalregnskaper
44 Industri
47 Handel og distribusjon
50 Turisme
51 Tjenester
63 Landbruksinntekter og -priser  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Intet.

AVDELING XV

FORSKNING OG TEKNOLOGISK UTVIKLING

Statistikk over forskning og nyskaping

Statistikkbehov

Som nevnt i traktatens artikler under avdeling XV skal Fellesskapet ha som mål å styrke det vitenskapelige
og teknologiske grunnlaget for Fellesskapets industri og å stimulere utviklingen av dens internasjonale
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konkurranseevne ved å fremme forskningsvirksomhet. I avdeling XIII i traktaten nevnes det også at
Fellesskapet og medlemsstatene skal sikre at de nødvendige vilkår er til stede for at Fellesskapets industri
skal være konkurransedyktig. Foretakenes evne til å være nyskapende og utnytte «kunnskapsindustrien»
er utvilsomt et viktig element i europeisk industris konkurranseevne.

For å kunne føre denne politikken trenger Den europeiske union statistikker over forskning og utvikling,
teknologisk nyskaping og vitenskap og teknikk i alminnelighet, finansiert med offentlige eller private
midler. Disse statistikkene bør lette samordningen av tiltak innenfor forskning og teknologisk utvikling
som omhandlet i artikkel 130 H, vedtakelsen av flerårige rammeprogrammer (artikkel 130 I) og
utarbeidingen av rapporten omhandlet i artikkel 130 P. De vil også være til nytte for medlemsstatene når
de skal utforme, overvåke og vurdere sin nasjonale vitenskaps- og teknologipolitikk.

Det trengs også statistikk for å kunne vurdere regionenes kapasitet innen forskning og utvikling i
forbindelse med forvaltningen av strukturfondene.

Det vil først og fremst bli lagt vekt på å forbedre dataenes sammenlignbarhet, dekningsområde, aktualitet
og analyseverdi.

Oppsummering

Arbeidet vil hovedsakelig dreie seg om

— nye statistiske tiltak eller prosjekter for å måle resultater og virkninger av forsknings- og
utviklingsarbeid,

— utvidelse av undersøkelsen om nyskaping og bedring av samordningen i datainnsamlingen.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XV.

Rådsvedtak 94/78/EF, Euratom av 24. januar 1994 om et flerårig program for utvikling av
fellesskapsstatistikker over forskning, utvikling og innovasjon.

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XIII.

Relevante grunnlagsdokumenter

Foreløpig rapport i henhold til artikkel 8 i rådsvedtak 97/78/EF, Euratom (KOM(96) 42 endelig utgave).

Grønnbok om nyskaping (KOM(95) 688).

Gjennomføring av handlingsplanen om nyskaping (KOM(97) 736).

Endret forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om Det europeiske fellesskaps femte
rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (1998-2002) (KOM(97) 439
endelig utgave).

Endret forslag til rådsbeslutning om Det europeiske atomenergifellesskaps (Euratom) femte
rammeprogram for forskning og opplæring (1998-2002) (KOM(97) 439 endelig utgave).

Kommisjonsmelding om kartlegging av europeisk industris konkurranseevne (KOM(96) 463).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
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Statistisk forskning

Statistikkbehov

Som ledd i sin forsknings- og utviklingspolitikk (se artiklene under avdeling XV i traktaten) søker
Fellesskapet å fremme forskningsvirksomhet som støtter Fellesskapets politikk. Statistikk er i forskjellige
rammeprogrammer (og i de forberedende dokumentene til det femte rammeprogrammet) blitt utpekt som
et prioritert område der forsknings- og utviklingsvirksomhet vil bli igangsatt på fellesskapsplan.

Oppsummering

I den neste femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

— å utvikle hensiktsmessige redskaper, fremme utveksling med det vitenskapelige miljø og brukere av
teknologi,

— å fremme nye metoder på grunnlag av opplysninger om beste praksis.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XV

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1110/94/EF av 26. april 1994 om det fjerde rammeprogram for
Det europeiske fellesskaps virksomhet i forbindelse med forskning, teknologisk utvikling og
pilotprosjekter (1994-1998).

Relevante grunnlagsdokumenter

Endret forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om Det europeiske fellesskaps femte
rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (1998-2002) (KOM(97) 439
endelig utgave).

Endret forslag til rådsbeslutning om Det europeiske atomenergifellesskaps (Euratom) femte
rammeprogram for forskning og opplæring (1998-2002) (KOM(97) 439 endelig utgave).

Arbeidsdokument fra Kommisjonen om særprogrammene i det femte rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling: Utgangspunkter for diskusjon (KOM(97) 553).

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XV: FORSKNING OG 
TEKNOLOGISK 
UTVIKLING 

Viktigste arbeidsområder under «Forskning 22 Statistisk forskning
og teknologisk utvikling» 73 Vitenskap og teknologi

Andre viktige områder 44 Industri  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Forsknings- og utviklingsstatistikk: statistisk undersøkelse om nyskaping (arbeidsområde 73).
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AVDELING XVI

MILJØ

Statistikkbehov

Hovedmålet for miljøstatistikkene er at de skal være et effektivt redskap for gjennomføringen og
vurderingen av Den europeiske unions miljøpolitikk. Europakommisjonens femte handlingsprogram for
miljø «Mot en bærekraftig utvikling» og revisjonen av programmet i 1996 angir de prioriterte områdene
for miljøstatistikken. Integreringen av miljøpolitikken i den øvrige politikken er av avgjørende betydning
for en bærekraftig utvikling. For å kunne tjene som redskap for en slik integrert politikk må miljødelen av
fellesskapsstatistikken være fullt ut harmonisert med de relevante sosioøkonomiske statistikkene. På
områder av politikken som sosial utvikling og regionutvikling, landbruk, transport, energi og industri er
det viktige miljømål som skal oppfylles, og miljødelen bør inngå i statistikker utarbeidet til støtte for
denne politikken. Det er også planer om å utvikle, iverksette og konsolidere et integrert system med
satellittregnskaper som skal vise vekselvirkningen mellom økonomi og miljø for alle medlemsstatene. Det
må også innlemmes en miljødel i den sosiale statistikken for å gjenspeile endringer i livsstil og
forbruksmønstre, og forbindelsen mellom miljø og sysselsetting bør komme klart fram.

I sin melding «Miljøindikatorer og grønt nasjonalregnskap» understreket Kommisjonen behovet for
pålitelige data som viser sammenhengen mellom miljøbelastning og økonomisk og sosial virksomhet.

I de senere år er det blitt utarbeidet, innsamlet og spredt en rekke miljøstatistikker i samsvar med det
fireårige utviklingsprogrammet for miljødelen av Fellesskapets statistikker (rådsvedtak 808/94/EF). Dette
programmet er utformet for å tilfredsstille behovet for statistikk sammen med opplysningene fra Det
europeiske miljøbyrå. Det fireårige programmet omfatter miljøbelastningen og samfunnets reaksjoner
samt allerede tilgjengelige økonomiske og sosiale statistikker som beskriver årsakene til skader på miljøet.
Det er likevel fremdeles store hull som må fylles. De midler som er tilgjengelige nå og de midler som kan
forventes å bli tilgjengelige i framtiden gjør det ikke mulig å oppnå de ønskelige omfattende framskritt,
selv når det tas hensyn til det økende bidraget fra sektorstatistikkene nevnt under avdeling II, IV, XII, XIII
og XIV.

Det vil først og fremst bli lagt vekt på å forbedre miljøstatistikkenes informasjonsfunksjon ved hjelp av
forskjellige publikasjoner og databaser og å videreutvikle statistikkene i samsvar med retningslinjene
fastsatt i det fireårige programmet. Det vil bli vurdert å utvide rådsvedtak 808/94/EF. Tiltak iverksatt for
å utarbeide indekser for belastning vil bli videreført, og belastningsindikatorer som omfatter samtlige store
miljøspørsmål og -sektorer vil bli offentliggjort regelmessig. Det vil bli lagt stor vekt på å framskaffe
sammenlignbar statistikk som knytter miljøspørsmål og sektorbestemte spørsmål til hverandre, for å støtte
integreringen av miljøpolitikken i sektorpolitikken. Pågående arbeid vil bli videreført for å rette opp
betydelige mangler når det gjelder statistikk over avfall og gjenvinning, vannbruk og -utslipp, bruken av
farlige og knappe materialer samt miljøvernkostnader.

Det vil bli utarbeidet en rekke satellittregnskaper for miljø knyttet til nasjonalregnskapene; de vil omfatte
beholdninger og forbruk av de viktigste naturressursene, materialstrømmer, utslipp og miljøkostnader.
Disse regnskapene er nyttige i seg selv og utgjør et vesentlig grunnlag for miljøanalyse og utviklingen av
mer omfattende modeller for vekselvirkningen mellom økonomi og miljø.

Oppsummering

Hovedinnsatsen de neste fem årene vil dreie seg om

— å videreføre utviklingen av miljøstatistikk, fortrinnsvis ved bruk av tilgjengelige grunnleggende data,
og forbedre spredningen av dem,
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— å fortsette utarbeidingen og videreutviklingen av miljøindikatorer og -statistikker som viser
sammenhengen mellom miljøet og de forskjellige sektorene av økonomien,

— å utvikle en rekke satellittregnskaper for miljø som gjør det mulig å analysere utviklingen i de
forskjellige sektorene av økonomien og miljøet i sammenheng,

— å øke samarbeidet med Det europeiske miljøbyrå.

En stor del av arbeidet vil bli utført i partnerskap med Det europeiske miljøbyrå.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del avdeling XVI.

Rådsvedtak 94/808/EF av 15. desember 1994 om vedtakelse av et fireårig utviklingsprogram (1994-1997)
for miljødelen av Fellesskapets statistikker (EFT L 328 av 20.12.1994).

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer (EFT
L 14 av 17.1.1997).

Relevante grunnlagsdokumenter

Femte handlingsprogram «Mot en bærekraftig utvikling».

Retningslinjer for EU om miljøindikatorer og grønt nasjonalregnskap — Integrering av
informasjonssystemer for miljø og økonomi (KOM(94) 670).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra avslutning av pågående arbeid (avfallsstatistikk) er det ikke planlagt noen større
statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVI: MILJØ 

Viktigste arbeidsområder under «Miljø» 41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper
71 Miljøstatistikk og -indikatorer

Andre viktige områder 44 Industri
45 Energi og råvarer
48 Transport
50 Turisme
61 Arealbruk og kulturlandskap
62 Landbruksstrukturer
64 Planteproduksjon
65 Husdyrproduksjon
68 Skogbruksstatistikk  

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Framskaffing av grunnleggende data for miljøstatistikk (arbeidsområde 71).
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AVDELING XVII

SAMARBEID MED TREDJESTATER

Samarbeid med Sentral- og Øst-Europa og nye uavhengige stater

Statistikkbehov

I tillegg til de alminnelige bestemmelsene om samarbeid på statistikkområdet i fellesskapsavtalene har 12
PHARE-stater intensivert sitt samarbeid med Fellesskapet og medlemsstatene med sikte på å gjennomføre
internasjonale standarder og fellesskapsstandarder for statistikk for å framskaffe de samme dataene som
kreves fra medlemsstatene i EU, med samme sammenlignbarhet og kvalitet. For de øvrige PHARE- og
TACIS-statene er det klart at Den europeiske unions politikk krever data som er sammenlignbare og
innsamlet i samsvar med slike standarder.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet hovedsakelig dreie seg om

— å fortsette faglig bistand og opplæring i disse statene,

— å forbedre det statistiske informasjonssystemet i disse statene.

Relevante rettsakter

PHARE-programmet:

Rådsforordning (EØF) nr. 3906/89 av 18. desember 1989 om økonomisk støtte til Republikken Ungarn og
Folkerepublikken Polen (EFT L 375 av 23.12.1989).

TACIS-programmet:

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1279/96 om bistand til den økonomiske reform- og gjenreisningsprosess
i de nye uavhengige statene og Mongolia (EFT L 165 av 4.7.1996).

Før dette, rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 2157/91 av 15. juli 1991 om faglig bistand til den
økonomiske reform- og gjenreisningsprosess i Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker (EFT L 201 av
24.7.1991).

Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 2053/93 av 19. juli 1993 (EFT L 187 av 29.7.1993).

Relevante grunnlagsdokumenter

PHARE-programmet: Det er undertegnet Europa-avtaler med regjeringene i ti av de tretten PHARE-
statene. Tilnærmingen som er fastsatt i disse avtalene, omfatter også statistikkområdet.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.
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Samarbeid med andre tredjestater

Statistikkbehov

I alle bestemmelser om denne virksomheten nevnes uttrykkelig behovet for pålitelige og sammenlignbare
statistikker som grunnlag for utforming og gjennomføring av politikken på området.

Dette innebærer ikke bare en forpliktelse til å utarbeide statistikk til Den europeiske unions myndigheter,
men også, som ledd i et partnerskap, til å støtte de nasjonale og regionale statistikksystemene i tredjestater
slik at de blir i stand til å framskaffe disse statistikkene.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet først og fremst bestå i

— å videreføre faglig bistand og opplæring i tredjestater i samsvar med partnerstatenes behov og
prioriteringene fastsatt av Fellesskapet.

Relevante rettsakter

Traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap, tredje del, avdeling XVII.

ACP-statene — Lomé-konvensjon nr. IV — 1990-2000 — Protokoll VIII, 1995-2000.

Relevante grunnlagsdokumenter

Kommisjonsmelding til Rådet — Mot år 2000.

Grønnbok om forbindelsene mellom EU og ACP-statene: et nytt partnerskap for det 21. århundre.

Bilaterale og regionale samarbeidsavtaler med det fleste tredjestater.

Barcelona-erklæringen om middelhavsområdet av 28. november 1995 — Arbeidsprogram I — Punkt II,
III og IV.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVII: UTVIKLINGS-
SAMARBEID 

Viktigste arbeidsområder under 19 Faglig bistand til stater i overgangsfasen
«Utviklingssamarbeid» 20 Forberedelse av utvidelsen

21 Faglig samarbeid med tredjestater  
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Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Faglig samarbeid med tredjestater (arbeidsområde 21).

AVDELING XVIII

ANNET

Fellesskapets egne midler

Statistikkbehov

De egne midlene som krever særskilt statistisk arbeid er mva (tredje inntektskilde) og BNI (fjerde
inntektskilde). Med hensyn til mva består oppgaven først og fremst i å kontrollere beregningen av den
veide gjennomsnittlige mva-satsen på grunnlag av data om BNP-strukturen. Med hensyn til BNI består
arbeidet i å undersøke i hvilken grad medlemsstatenes BNI-tall er sammenlignbare, representative og
fullstendige, og å harmonisere metodene og det statistiske grunnlaget for beregning av BNI.

Oppsummering

Hovedmålene de neste fem årene vil være

— å fortsette arbeidet med å kontrollere dataene som er stilt til rådighet av medlemsstatene,

— å opprette en forbindelse mellom ENS 79 og ENS 95,

— å kontrollere at ENS 95 gjennomføres på en riktig måte,

— å fortsette arbeidet med å fjerne de gjenstående forbehold når det gjelder beregning av BNI.

Relevante rettsakter

Artikkel 201 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap.

Rådsbeslutning 94/728/EF, Euratom av 31. oktober 1994 (EFT L 293 av 12.11.1994).

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Utvidelse av Den europeiske union

Statistikkbehov

I forbindelse med tiltredelsesforhandlingene må Kommisjonen kunne råde over en fullstendig samling av
pålitelige statistikker som metodisk er sammenlignbare med statistikkene fra medlemsstatene i Den
europeiske union.

Det faglige samarbeidet som Eurostat i flere år har hatt med statene i Sentral- og Øst-Europa har gjort det
mulig å videreutvikle statistikksystemene i disse statene slik at de er mer i samsvar med systemene i Den
europeiske union.
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Visse grunnleggende økonomiske statistikker er naturligvis uunnværlige: fordelingen av BNP på de
enkelte sektorer, befolkning, sysselsetting osv. Andre nøkkelområder er måling av gjennomføringen av det
indre marked, dvs. virksomhet med virkninger på tvers av landegrensene som varehandel, handel med
tjenester og etableringsadgang, betalingsbalanse, kapitalstrømmer (direkte investering i/fra utlandet,
utenlandske datterselskapers handel) bevegelighet for personer (vandrearbeidere, migrasjon, asylsøkere
osv.), industriproduksjon og industristruktur i forhold til kapasitet osv.

Det er dessuten behov for statistikk i sektorer som er følsomme i forbindelse med
tiltredelsesforhandlingene, og som støtter de viktigste områdene av EUs politikk som landbruk, transport,
regioner og miljø.

Oppsummering

I femårsperioden vil arbeidet dreie seg om

— å samle inn harmoniserte data for forhandlingene med søkerstatene,

— å bistå søkerstatene for å forbedre deres statistikksystemer slik at de oppfyller Fellesskapets krav.

Statistikkrettsakter

Bortsett fra tilpasning av gjeldende forordninger er det ikke planlagt noen større statistikkrettsakter.

Relevante rettsakter

Rådsforordning (EF) nr. 622/98 av 16. mars 1998 om bistand til søkerstatene som ledd i
førtiltredelsesstrategien, og særlig om opprettelsen av tiltredelsespartnerskap (EFT L 85 av 20.3.1998).

Statistikkbehov og Eurostats resultater

Avdeling i traktaten Eurostats arbeidsområder

AVDELING XVIII: FELLESSKAPS-
STATISTIKK SOM IKKE 
KOMMER INN UNDER 
NOEN AVDELING I 
TRAKTATEN 

Viktigste arbeidsområder innen «Fellesskaps- 43 Kontroll med egne midler
statistikk som ikke kommer inn under noen 20 Forberedelse av utvidelsen  
avdeling i traktaten» 

Arbeid i forbindelse med denne avdeling som er forsinket på grunn av manglende ressurser

Overvåking av Fellesskapets egne midler (arbeidsområde 43).

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 51/124 11.10.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



VEDLEGG II

FELLESSKAPETS STATISTISKE PROGRAM (1998-2002): ARBEIDSOMRÅDER

I. Statistisk infrastruktur

11 Nomenklaturer

12 Statistikkopplæring

13 Elektronisk databehandling

14 Informasjonsteknologi

15 Referansedatabaser

16 Informasjon

17 Spredning

18 Statistisk samordning

19 Faglig bistand til stater i overgangsfasen

20 Forberedelse av utvidelsen

21 Faglig samarbeid med tredjestater

22 Statistisk forskning

23 Omstruktureringsplaner

24 Registre

25 Datasikkerhet og fortrolig behandling av statistiske opplysninger

II. Befolkningsstatistikk og sosialstatistikk

31 Befolkning

32 Arbeidsmarked

33 Utdanning

34 Kultur

35 Helse, sikkerhet og forbrukervern

36 Inntektsfordeling og levekår

37 Sosial trygghet

38 Annen sosialstatistikk

III. Økonomisk statistikk

IIIA. Makroøkonomisk statistikk

40 Årlige nasjonalregnskaper

41 Kvartalsregnskaper og miljøregnskaper

42 Finansregnskaper

43 Kontroll med egne midler

55 Priser

IIIB. Foretaksstatistikk

44 Industri

45 Energi og råvarer

47 Handel og distribusjon

48 Transport

49 Kommunikasjon

50 Turisme

51 Tjenester

57 Annen økonomisk statistikk
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IIIC. Valuta-, handels-, finans- og betalingsbalansestatistikk

52 Penger og finans

53 Varehandel

54 Handel med tjenester og betalingsbalanse

IV. Landbruk, skogbruk og fiskeri

61 Arealbruk og landskap

62 Landbruksstrukturer

63 Landbruksinntekter og -priser

64 Planteproduksjon

65 Husdyrproduksjon

66 Statistikk over landbruksbasert industri

67 Reform av landbruksstatistikken

68 Skogbruksstatistikk

69 Fiskeristatistikk

V. Statistikk som omfatter flere områder

71 Miljøstatistikk og -indikatorer

72 Regionale og geografiske opplysninger

73 Vitenskap og teknologi

VI. Andre generaldirektoraters statistikk

81 Økonomi- og finansstatistikk (DG II)

82 Industristatistikk (DG III)

83 Landbruksstatistikk (DG VI) (bare til underretning)

84 Tranportstatistikk (DG VII)

85 Miljøstatistikk (DG XI)

86 Forsknings- og utviklingsstatistikk (DG XII)

87 Fiskeristatistikk (DG XIV)

88 Energistatistikk (DG XVII)

VII. Ressurser og forvaltning

91 Internasjonale forbindelser

92 Planlegging og vurdering av arbeidet

93 Forvaltning av menneskelige ressurser

94 Forvaltning av økonomiske midler

95 Forvaltning av det rettslige grunnlaget

96 Revisjon

97 Generell administrasjon

99 Desentralisert forvaltning
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 156 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I resolusjonen sin av 20. juni 1994(5) streka Rådet under
at datautvekslinga mellom forvaltingar må samordnast.

2) I resolusjonen sin av 21. november 1996(6) fastsette
Rådet nye politiske prioriteringar med omsyn til
informasjonssamfunnet.

3) I meldinga si av 19. juli 1994 gjorde Kommisjonen
framlegg om ein handlingsplan for informasjons-
samfunnet.

4) Kommisjonen har gjort framlegg om ein handlingsplan
for den felles marknaden.

5) I resolusjonen sin av 12. juni 1997(7) oppmoda Europa-
parlamentet Den europeiske unionen og medlemsstatane
om å gjere tiltak med omsyn til utvikling og bruk av ny
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i dei
neste ti åra.

6) Ved vedtak nr. 2717/95/EF(8) vedtok Europaparlamentet
og Rådet eit sett retningslinjer for utvikling av EURO-
ISDN til eit transeuropeisk nett.

7) Ved vedtak nr. 1336/97/EF(9) vedtok Europaparlamentet
og Rådet eit sett retningslinjer for transeuropeiske
telenett.

8) For å kunne verkeleggjere Den økonomiske og monetære
unionen og gjennomføre fellesskapspolitikk og -tiltak må
forvaltingane i medlemsstatane og Fellesskapet ha
tilgang til, utveksle og handsame aukande mengder
informasjon.

9) For å kunne utøve den avgjerdsmakta som dei er gjevne,
må fellesskapsorgana ha tilgang til, utveksle og
handsame aukande mengder informasjon.

10) Ei fullgod, effektiv og sikker utveksling av informasjon
som kan handsamast vidare, krev tilgang til integrerte
datakommunikasjonssystem, heretter kalla «telematikk-
nett».

11) Dei transeuropeiske telenetta for forvaltingar er
telematikknett som knyter saman informasjonssystema til
forvaltingane i medlemsstatane og Fellesskapet over
heile Europa. 

12) Det at den indre marknaden verkar tilfredsstillande, og at
hindringane for kommunikasjon mellom offentlege
forvaltingar og den private sektoren vert fjerna, er viktige
faktorar for framgangen og konkurranseevna til
industrien i Fellesskapet.

13) Bruken av telematikknett kan medverke til å verne dei
finansielle interessene til Fellesskapet, og til å
motarbeide svik.

14) Ved utviklinga av dei felles prosjekta som
medlemsstatane set i verk på område som er omfatta av
traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet som
følgje av Amsterdam-traktaten, og på andre område som
er omfatta av traktaten om Den europeiske unionen, i
tillegg til alle andre tiltak som dei eventuelt kan
gjennomføre for å nå måla i traktaten om skipinga av Det

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 1719/1999/EF

av 12. juli 1999

om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av felles interesse, på området
transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA)(*) 

2001/EØS/51/18

(1) TEF C 54 av 21.2.1998, s. 3, og TEF C 23 av 28.1.1999, s. 8.
(2) TEF C 214 av 10.7.1998, s. 33.
(3) TEF C 251 av 10.8.1998, s. 1.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 18. november 1998 (TEF C 379 av 7.12.1998,

s. 68), felles haldning frå Rådet av 21. desember 1998 
(TEF C 55 av 25.2.1999, s. 1) og europaparlamentsavgjerd av 
13. april 1999 (TEF C 219 av 30.7.1999). Rådsavgjerd av 21. juni 1999.

(5) TEF C 181 av 2.7.1994, s. 1.
(6) TEF C 376 av 12.12.1996, s. 1.
(7) TEF C 200 av 30.6.1997, s. 196.

(8) TEF L 282 av 24.11.1995, s. 16.
(9) TEF L 183 av 11.7.1997, s. 12.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 203 av 3.8.1999, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2000 av 27. oktober 2000
2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 18.



europeiske fellesskapet, særlig artikkel 3 bokstav d) og
artikkel 14, 18 og 39, bør dei ta omsyn til dei
telematikknetta som er utvikla innanfor ramma av
fellesskapstiltak.

15) Det kan verte naudsynt å endre og utvikle telematikknetta
i samband med førebuinga til ei utviding av Den
europeiske unionen.

16) Lydhøyre og opne offentlege forvaltingar vil oppmuntre
borgarane i Den europeiske unionen til å dra nytte av
informasjonssamfunnet.

17) Fellesskapet nyttar eller dreg nytte av dei telematikknetta
som medverkar til gjennomføring av
fellesskapspolitikken og -tiltaka, av kommunikasjon
mellom organa og av Den økonomiske og monetære
unionen.

18) Skipinga av slike nett ei oppgåve både for Fellesskapet
og for medlemsstatane. 

19) For å oppnå stordriftsføremoner og auke nytten av slike
nett er det viktig å gjere mest mogleg bruk av standardar,
offentleg tilgjengelege spesifikasjonar og open
programvare for å sikre smidig samverknadsevne.

20) Desse netta bør gjennom ei samordna utvikling førast
saman til eit felles telematikkgrensesnitt mellom
Fellesskapet og medlemsstatane.

21) For å gjere effektiv bruk av dei finansielle midlane til
Fellesskapet må kostnadene ved slike nett fordelast på ein
rimeleg måte mellom medlemsstatane og Fellesskapet,
samstundes som unaudsynleg auke i utstyrsmengd,
overflødige granskingar og bruk av ulike framgangsmåtar
må unngåast.

22) I prinsippet skal kvar medlemsstat bere kostnaden ved si
eiga gjennomføring av IDA-prosjekt og -tenester.

23) Difor må det fastleggjast særlege retningslinjer som skal
gjelde for alle slike nett, og ei særleg finansiell ramme for
prosjekt som er av felles interesse i samsvar med desse
retningslinjene. 

24) I samsvar med nærleiksprinsippet og prinsippet om
rimeleg samhøve slik det er nemnt i artikkel 5 i traktaten,
kan ikkje målet med skipinga av slike nett nåast i
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og kan difor på
grunn av omfanget eller verknadene av det framlagde
tiltaket, betre nåast på fellesskapsplan. Det framlagde
tiltaket går ikkje lenger enn det som er naudsynt for å nå
dette målet.

25) Gjennomføringa av avtala om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet og assosierings-avtalene
med Det europeiske fellesskapet krev at dei aktuelle
telematikknetta vert endra og betra.

26) Telematikknett og elektronisk kommunikasjon har ein
ibuande internasjonal dimensjon. 

27) Dei tiltaka som tek sikte på å sikre samverknadsevna til
telematikknetta mellom forvaltingar, er i samsvar med
dei prioriteringane som er vedtekne i samband med
retningslinjene for transeuropeiske telenett.

28) Det er sett i verk tiltak i samsvar med rådsavgjerd
95/468/EF av 6. november 1995 om fellesskapstøtte til
telematisk datautveksling mellom administrasjonar i
Fellesskapet (IDA)(1). Domstolen oppheva avgjerd
95/468/EF 28. mai 1998. Verknadene av dei tiltaka som
Kommisjonen har gjort på grunnlag av denne avgjerda
før ho vart oppheva av Domstolen, vert haldne ved lag.

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

30) 20. desember 1994 kom det i stand ein modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltaka for rettsakter som er vedtekne etter
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(3) —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Verkeområde og mål

1. Fellesskapet skal i samarbeid med medlemsstatane vere
verksamt på området transeuropeiske telematikknett for
forvaltingar og gjere dei tiltaka som er fastsette i dette
vedtaket, og som har følgjande mål:

a) skipe verksame og samverkande transeuropeiske
telematikknett mellom forvaltingane i medlemsstatane,
anten dei er nasjonale eller regionale, og eventuelt
mellom desse forvaltingane og fellesskapsorgan og
-institusjonar, slik at det vert mogleg å utveksle
informasjon på ein fullgod, effektiv og sikker måte med
sikte på å støtte skipinga av Den økonomiske og
monetære unionen, og med sikte på at medlemsstatane og
Fellesskapet kan gjennomføre den fellesskapspolitikken
og dei fellesskapstiltaka som er nemnde i artikkel 3 og 4
i traktaten, på dei høvesvise ansvarsområda sine,
samstundes som det vert teke omsyn til det arbeidet som
alt er sett i gang innanfor eksisterande program i
Fellesskapet eller i medlemsstatane,

b) skipe integrerte telematikknett for å lette kommuni-
kasjonen mellom fellesskapsinstitusjonane og støtte
avgjerdsprosessen i Fellesskapet.
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2. Dette vedtaket omfattar alle nett under IDA-programmet.

Artikkel 2

Definisjonar

I dette vedtaket tyder

a) «telematikknett» eit omfattande datakommunikasjons-
system som ikkje berre femner om fysisk infrastruktur og
koplingar, men òg om dei tenestene og brukarprogramma
som byggjer på denne infrastrukturen og såleis gjer det
mogleg med elektronisk informasjonsutveksling mellom
organisasjonar og einskildpersonar,

b) «IDA-nett» eit transeuropeisk telematikknett for
forvaltingar som er skipa eller utvikla vidare innanfor
ramma av dette vedtaket. Eit slikt nett vert skipa på
initiativ frå Fellesskapet i eigenskap av å vere brukar av
nettet, deltakar i nettet eller fordi det dreg nytte av nettet
og dermed har interesse av å sikre at det vert sett i verk,

c) «sektornett» eit transeuropeisk telematikknett for
forvaltingar, eller eit sett tenester og brukarprogram som
er særskilt meint for å setje i verk eller lette den
forvaltingsmessige gjennomføringa av ein særskild
fellesskapspolitikk, eit særskilt fellesskapstiltak eller eit
særskilt fellesskapsmål, heretter kalla ein «forvaltings-
sektor»,

d) «IDA-prosjekt» eit sett innbyrdes samanhengande tiltak
som er gjorde eller førde vidare innanfor ramma av dette
vedtaket, slik det er oppført i vedlegget, og som gjeld
skiping eller utvikling av sektornett.

Artikkel 3

Prosjekt av felles interesse

1. For å nå dei måla som er nemnde i artikkel 1, skal
Fellesskapet og medlemsstatane gjennomføre prosjekt som er
av felles interesse, slik det er fastsett i vedlegget. 

2. Desse prosjekta skal gjennomførast i samsvar med IDA-
arbeidsprogrammet og dei overordna gjennomføringsplanane
som det er gjort greie for i artikkel 5.

Artikkel 4

Prioriteringar

Når det gjeld utforminga av IDA-arbeidsprogrammet og
tildeling av finansielle midlar frå Fellesskapet til IDA-prosjekt,
skal dei prosjekta prioriterast som betrar den økonomiske
stillinga til offentlege forvaltingar, til organa i Det europeiske
fellesskapet, til medlemstatane og til regionane, og som ved
skipinga eller utviklinga av eit sektornett

a) medverkar direkte til å fjerne hindringane for fritt
varebyte og fri rørsle for personar, tenester og kapital,
eller

b) medverkar direkte til at Den økonomiske og monetære
unionen vert gjennomførd på ein vellukka måte eller
verkar tilfredsstillande, eller

c) fremjar samarbeid fellesskapsorgana imellom og mellom
fellesskapsorgana og dei nasjonale og regionale
forvaltingane, medrekna dei nasjonale og regionale
parlamenta, eller

d) medverkar til å verne dei finansielle interessene til
Fellesskapet og medlemsstatane, eller til å kjempe mot
svik, eller

e) lettar førebuinga av ei utviding av Den europeiske
unionen, eller

f) lettar den industrielle konkurranseevna til Fellesskapet,
særleg konkurranseevna til små og mellomstore
verksemder, eller

g) gagnar personar i Den europeiske unionen.

Artikkel 5

Hovudlinjer for gjennomføringa

1. Gjennomføringa av IDA-prosjekt skal følgje dei
prinsippa som er fastsette i denne artikkelen.

2. Gjennomføringa av eit IDA-prosjekt krev eit rettsleg
grunnlag. Med omsyn til dette vedtaket vert eit IDA-prosjekt
rekna for å stette dette kravet når det aktuelle nettet eller dei
aktuelle netta lettar kommunikasjonen mellom forvaltingar
innanfor ramma av gjennomføringa av éi eller fleire
fellesskapsrettsakter.

Det første leddet skal ikkje nyttast på prosjekt som lettar
kommunikasjonen mellom organa eller avgjerdsprosessen i
Fellesskapet, eller på felles tiltak til støtte for to eller fleire
IDA-prosjekt.

3. IDA-prosjekta skal omfatte alle tiltak som er naudsynte
for skipinga eller utviklinga av sektornett, medrekna
føregranskingar og førehandsdemonstrasjonar, skiping av
arbeidsgrupper som er samansette av sakkunnige frå
medlemsstatane og frå Fellesskapet, og eventuelt innkjøp av
varer og tenester til Fellesskapet.

4. IDA-prosjekta skal omfatte ein innleiande fase, ein
føregranskingsfase, ein utviklings- og valideringsfase og ein
gjennomføringsfase.

Under den innleiande fasen skal det utarbeidast ein innleiande
rapport om måla, verkeområdet og grunngjevinga for
prosjektet, og særleg om forventa kostnader og nytte, i tillegg
til at det skal arbeidast for å sikre at deltakarane etter tilbørleg
samråd får den naudsynte forståinga og interessa for prosjektet.
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(1) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 9.

Under føregranskingsfasen skal det utarbeidast ein overordna
gjennomføringsplan som skal omfatte

a) ei utgreiing om det nettet eller dei netta som er planlagde
innanfor ramma av prosjektet med omsyn til mål,
funksjonar, deltakarar og teknisk metode,

b) tildeling av roller og oppgåver til Fellesskapet og til
medlemsstatane i den påfølgjande utviklings- og
valideringsfasen og gjennomføringsfasen,

c) ei detaljert utgreiing om dei forventa føremonene og om
kriteria for å vurdere desse føremonene etter
gjennomføringsfasen,

d) eit skjema der det er fastlagt ei rimeleg fordeling mellom
Fellesskapet og medlemsstatane av drifts- og
vedlikehaldskostnadene for dei aktuelle netta etter at
gjennomføringsfasen er over.

Under utviklings- og valideringsfasen kan den løysinga som er
lagd fram for det aktuelle nettet eller dei aktuelle netta,
eventuelt utarbeidast, prøvast, vurderast og overvakast i ein
mindre målestokk, og resultata nyttast til å tilpasse den
overordna gjennomføringsplanen tilsvarande.

Under gjennomføringsfasen skal det aktuelle nettet eller dei
aktuelle netta skipast og kome i full drift i samsvar med den
overordna gjennomføringsplanen.

5. IDA-prosjekt skal byggje på dei tverrgåande tiltaka og
åtgjerdene som Fellesskapet gjennomfører innanfor ramma av
europaparlaments- og rådsavgjerd 1720/1999/EF av 
12. juli 1999 om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å
sikre samverknadsevne mellom og tilgang til transeuropeiske
nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar
(IDA)(1); det skal særleg nyttast felles allmenne tenester og
felles brukarprogram der det er føremålstenleg.

6. Igangsetjinga og gjennomføringa av eit IDA-prosjekt,
fastlegginga av fasane og av tekniske og funksjonelle
brukarkrav for det nettet eller dei netta som er omfatta av eit
slikt prosjekt, finn stad innanfor ramma av tilsvarande
fellesskapspolitikk eller -tiltak, og vert kontrollerte i samsvar
med den eventuelle gjeldande utvalsframgangsmåten.

Dersom det ikkje finst nokon framgangsmåte for sektorutval,
skal Fellesskapet og medlemsstatane oppnemne sektorgrupper
av sakkunnige som skal vurdere desse spørsmåla.

Kommisjonen skal sende konklusjonane frå desse sektorutvala
eller gruppene av sakkunnige til det utvalet som er nemnt i
artikkel 8, saman med framlegga sine om dei tiltaka som er
nemnde i artikkel 7. 

7. For kvart IDA-prosjekt skal det utarbeidast tekniske
spesifikasjonar med tilvising til høvesvis europeiske
standardar eller offentleg tilgjengelege spesifikasjonar, som
t.d. opne internettstandardar, for såleis å sikre ein høg grad av
samverknadsevne mellom nasjonale system og fellesskaps-
system innanfor og mellom forvaltingssektorar og med den
private sektoren. Når det gjeld offentlege innkjøp på området
system og tenester innan informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT), skal det takast særleg omsyn til
fellesskapsretningslinjer og støtteverktøy på området
standardisering.

8. Fastlegginga og gjennomføringa av kvart IDA-prosjekt
skal byggje på eigna resultat som er oppnådde innanfor ramma
av andre relevante fellesskapstiltak, særleg fellesskaps-
programma for forsking og teknologisk utvikling og
fellesskapstiltaka på området transeuropeiske telenett.

9. Kvart IDA-prosjekt skal gjennomgå ei sluttvurdering,
som skal utførast i samordning med medlemsstatene innanfor
ramma av den aktuelle fellesskapspolitikken eller det aktuelle
fellesskapstiltaket, og leggjast fram for det rette sektorutvalet
og for det utvalet som er nemnt i artikkel 8, innan eitt år etter
at gjennomføringsfasen er avslutta. Denne vurderinga skal
omfatte ein nytte- og kostnadsanalyse.

Artikkel 6

Finansielt tilskot frå Fellesskapet

1. Ved gjennomføringa av IDA-prosjekt skal Fellesskapet
bere kostnader i høve til sine eigne interesser i prosjekta.

2. Det finansielle tilskotet frå Fellesskapet skal fastsetjast
for kvart IDA-prosjekt i samsvar med nr. 3-7. Dette tilskotet
omfattar ikkje kostnader som kjem på dersom bruken av
program eller spesifikasjonar som strir mot prioriteringane
eller krava i dette vedtaket eller i europaparlaments- og
rådsavgjerd 1720/1999/EF, held fram.

3. Under den innleiande fasen og føregranskingsfasen til eit
prosjekt kan tilskotet frå Fellesskapet dekkje alle kostnader til
dei naudsynte granskingane.

4. Under utviklings- og valideringsfasen og gjennom-
føringsfasen til eit prosjekt skal Fellesskapet bere kostnadene i
samband med dei oppgåvene som det har fått tildelt innanfor
ramma av den overordna gjennomføringsplanen for prosjektet.

5. I særskilde høve og i samsvar med den framgangsmåten
som er fastsett i artikkel 8, kan Fellesskapet ta på seg å dekkje
ein del av kostnadene til éin eller fleire medlemsstatar i form
av direkte tilskot, slik at desse medlemsstatane kan 

a) gjere tiltak i samband med eit IDA-prosjekt eller -nett
som vert rekna for å vere nyttige for andre deltakarar eller
for andre IDA-prosjekt eller -nett,

b) betre eit system slik det synest naudsynt, slik at den
overordna gjennomføringa av eit særskilt IDA-nett vert
betre eller enklare.

Dei tilskota som er planlagde for kvart aktuelle IDA-prosjekt
eller -nett og for det inneverande budsjettåret, skal fastleggjast
i IDA-arbeidsprogrammet, som skal opplyse om høgste tillatne
tilskotssummar, forventa føremoner for IDA-prosjekta og -
netta, mål som skal nåast, kva forvaltingar i medlemsstatane
som får tilskot, og kva oppgåver som skal finansierast ved
hjelp av slike tilskot.
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Bortsett frå i særskilde høve kan tilskota ikkje overstige
halvparten av dei faktiske utgiftene som kvar mottakande
medlemsstat har til gjennomføring av dei oppgåvene som
tilskotet er gjeve til.

6. Fellesskapsfinansieringa som er fastsett ved dette
vedtaket, fell bort når gjennomføringsfasen til eit IDA-prosjekt
er avslutta. I særskilde høve og i samsvar med den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 8, kan vidare
finansiering likevel tildelast i medhald av dette vedtaket for å
dekkje alle eller delar av kostnadene til drift og vedlikehald av
eit IDA-nett inntil utgangen av året etter det året då
gjennomføringa vert avslutta.

7. Fellesskapet kan òg innanfor ramma av dette vedtaket og
innan utgangen av 1999 bere kostnadene til drift og
vedlikehald av dei IDA-netta som vert vidareførde i medhald
av dette vedtaket, og som alt var i drift den dagen då dette
vedtaket tok til å gjelde.

8. Dei finansielle midlane som er fastsette i medhald av
dette vedtaket, skal i prinsippet ikkje ytast til prosjekt eller
fasar i prosjekt som får støtte frå andre finansieringskjelder i
Fellesskapet.

Artikkel 7

Gjennomføring

1. Kommisjonen skal gjennomføre det fellesskapstiltaket
som er fastlagt i artikkel 3-6. 

2. Framgangsmåten i artikkel 8 skal, på grunnlag av
samsvar med prioriteringane i artikkel 4 og prinsippa i
artikkel 5, nyttast på godkjenning av den delen av IDA-
arbeidsprogrammet som gjeld gjennomføring av dette
vedtaket, og som Kommisjonen utarbeidar årleg. IDA-
arbeidsprogrammet skal omfatte ei fordeling på ulike prosjekt
av utgiftene for det føregåande året eller tidlegare år.

3. Framgangsmåten i artikkel 8 skal, i samsvar med
prinsippa i artikkel 5, nyttast på godkjenning av den innleiande
rapporten og den overordna gjennomføringsplanen for kvart
IDA-prosjekt ved utgangen av føregranskingsfasen og
utviklings- og valideringsfasen, og på godkjenning av alle
etterfølgjande vesentlege endringar av denne gjennom-
føringsplanen.

4. Framgangsmåten i artikkel 8 skal, på grunnlag av
prioriteringane i artikkel 4 og prinsippa i artikkel 5 og 6, nyttast
på godkjenning av fordelinga av dei årlege budsjettutgiftene på
ulike prosjekt innanfor ramma av dette vedtaket. Eventuelle
framlegg om budsjettendringar på meir enn 250 000 euro per
prosjektområde gjennom eit år, skal òg handsamast etter denne
framgangsmåten.

5. Dei tekniske spesifikasjonane for tilbodsinnbydingar som
skal utferdast under gjennomføringa av dette vedtaket, skal

fastleggjast i samordning med medlemsstatane dersom
kontrakten er verd meir enn 500 000 euro.

Artikkel 8

Utvalsframgangsmåte

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval som er samansett
av representantar for medlemsstatane og vert leidd av ein
representant for Kommisjonen. Dette utvalet skal kallast
«Utvalet for telematikk mellom forvaltingar» (TAC).

Leiaren skal leggje fram for utvalet eit utkast til tiltak som skal
gjerast. Utvalet skal kome med ei fråsegn om utkastet innan ein
frist som leiaren kan fastsetje etter kor mykje saka hastar.
Fråsegna skal gjevast med det fleirtalet som er fastsett i
artikkel 205 nr. 2 i traktaten for avgjerder som Rådet skal ta
etter framlegg frå Kommisjonen. Ved røysting i utvalet skal
røystene til representantane for medlemsstatane ha den vekta
som er fastsett i den førnemnde artikkelen. Leiaren skal ikkje
røyste.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal setjast i verk straks.
Dersom tiltaka ikkje er i samsvar med fråsegna frå utvalet, skal
Kommisjonen straks gje Rådet melding om dei. 

I slike høve skal Kommisjonen utsetje iverksetjinga av dei
tiltaka som han har vedteke, i tre månader rekna frå den dagen
då meldinga vart gjeven.

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

2. Kommisjonen skal kvart år leggje fram for TAC ein
rapport om gjennomføringa av dette vedtaket.

Artikkel 9

Kontroll og vurdering

1. Kommisjonen skal annakvart år og i samordning med
medlemsstatane gjere ei vurdering av gjennomføringa av dette
vedtaket.

2. Vurderinga skal slå fast kva framsteg som er gjorde med
omsyn til dei prosjekta av felles interesse som er oppførde i
vedlegget.

I lys av dei utgiftene som Fellesskapet har hatt, skal vurderinga
òg omfatte ei gransking av dei føremonene som IDA-netta har
tilført Fellesskapet, medlemsstatane, europeiske føretak og
borgarane i Den europeiske unionen med omsyn til å utvikle
ein felles politikk og institusjonelt samarbeid, i tillegg til ei
fastlegging av område der det kan gjerast betringar og ei
vurdering av overføringsverdien i høve til fellesskapstiltak på
området transeuropeiske telekommunikasjonsnett.
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3. Etter at TAC har granska henne, skal Kommisjonen sende
vurderinga si over til Europaparlamentet og Rådet saman med
eventuelle høvelege framlegg til endring av vedlegget.
Vurderingane skal ikkje sendast over seinare enn
budsjettframlegga for høvesvis 2001, 2003 og 2005.

Artikkel 10

Utviding til EØS og assosierte statar

1. Innanfor ramma av dei avtalene som dei har med Det
europeiske fellesskapet, kan statane i Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet, dei assosierte statane i
Sentral- og Aust-Europa og Kypros ta del i IDA-programmet i
prosjekt av felles interesse som er omfatta av desse avtalene.

2. I samband med gjennomføringa av prosjekt skal det
oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og eventuelt med
internasjonale organisasjonar eller organ.

Artikkel 11

Andre sektornett

1. Med omsyn til skiping eller utvikling av andre sektornett
som ikkje er IDA-prosjekt (heretter kalla «andre sektornett»),
skal medlemsstatane og Fellesskapet i samsvar med dei
relevante føresegnene i regelverket til Fellesskapet om
skipinga av desse sektornetta, syte for at nr. 2-6 vert stetta.

2. Dei andre sektornetta skal nytte seg av dei tverrgåande
tiltaka og åtgjerdene som Fellesskapet gjennomfører innanfor
ramma av europaparlaments- og rådsavgjerd 1720/1999/EF,
med mindre desse tiltaka eller åtgjerdene ikkje er eigna til å
stette dei krava som er fastlagde for dei andre sektornetta.

3. For kvart av dei andre sektornetta skal det utarbeidast
tekniske spesifikasjonar med tilvising til høvesvis europeiske
standardar eller offentleg tilgjengelege spesifikasjonar, som
t.d. opne internettstandardar, for såleis å sikre ein høg grad av
samverknadsevne mellom nasjonale system og
fellesskapssystem innanfor og mellom forvaltingssektorar og
med den private sektoren. Når det gjeld offentlege innkjøp på
området system og tenester innan informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT), skal det takast særleg omsyn
til fellesskapsretningslinjer og støtteverktøy på området
standardisering.

4. Ved fastlegginga og gjennomføringa av kvart av dei
andre sektornetta bør det leggjast vekt på å byggje på eigna
resultat som er oppnådde innanfor ramma av andre relevante
fellesskapstiltak, særleg fellesskapsprogramma for forsking og

teknologisk utvikling og fellesskapstiltaka på området
transeuropeiske telenett.

5. Alle dei andre sektornetta skal gjennomgå ei
sluttvurdering.

6. Ved gjennomføringa av andre sektornett skal Fellesskapet
bere kostnader i høve til sine eigne interesser i netta.

7. Innan 3. oktober 1999 og deretter kvart år skal
Kommisjonen leggje fram for TAC ein rapport om
gjennomføringa av nr. 1-6. I denne rapporten skal
Kommisjonen opplyse om alle relevante brukarkrav som
hindrar andre sektornett i å dra nytte av dei allmenne tenestene
som er nemnde i nr. 2, og drøfte om det er mogleg å tilpasse
desse tenestene slik at dei stettar desse brukarkrava. 

Artikkel 12

Finansiell ramme 

Den finansielle ramma for gjennomføringa av det
fellesskapstiltaket som er fastlagt i dette vedtaket, er
38,5 millionar euro for tidsrommet 1998-2000.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 13

Iverksetjing

Dette vedtaket vert kunngjort i Tidend for Dei europeiske
fellesskapa. Det tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort og
gjeld fram til 31. desember 2004.

Artikkel 14

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. juli 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES S. NIINISTÖ

President Formann
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VEDLEGG

PROSJEKT AV FELLES INTERESSE PÅ OMRÅDET TRANSEUROPEISKE NETT FOR
DATAUTVEKSLING MELLOM FORVALTINGAR

Følgjande prosjekt vert rekna som prosjekt av felles interesse innanfor ramma av IDA-programmet:

A. GENERELT

1. Utvikling og gjennomføring av telematikknett til støtte for Den økonomiske og monetære
unionen og fellesskapspolitikken og -tiltaka (i samsvar med del B), informasjonsutveksling
mellom organa (i samsvar med del C) og globalisering av IDA-nett (i samsvar med del D).

2. Vidareføring og betring av sektorprosjekt og sektornett som er skipa innanfor ramma av
rådsavgjerd 95/468/EF, bortsett frå dei netta som er nemnde i del E.

3. Skiping av dei netta som krevst for at europeiske kontor og institusjonar skal fungere, og som
er til støtte for den rettslege ramma for skipinga av desse europeiske kontora.

4. Skiping av nett i samband med den politikken som gjeld fri rørsle for personar, i den grad netta
er naudsynte for å støtte tiltaka til Fellesskapet og/eller medlemsstatane innanfor ramma av
traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet.

5. Skiping av nett som innanfor ramma av fellesskapspolitikken og -tiltaka, og under uventa
omstende, er tvingande naudsynte for å støtte tiltaka til Fellesskapet og medlemsstatane, m.a.
for å verne om livet og helsa til menneske, dyr og planter, rettane til europeiske forbrukarar,
levevilkåra til personar i Den europeiske unionen eller dei grunnleggjande interessene til
Fellesskapet. 

B. SÆRSKILDE NETT SOM ER TIL STØTTE FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE
UNIONEN OG FOR FELLESSKAPSPOLITIKKEN OG -TILTAKA

1. Telematikknett som gjeld den økonomiske og monetære politikken, særleg for å lette kontrollen
med at kriteria for økonomisk tilnærming og innføring av euroen vert stetta.

2. Telematikknett som gjeld utvidinga av Den europeiske unionen, særleg for gjennomføring av
eit effektivt system for elektronisk kommunikasjon på den eine sida mellom
omsetjingstenestene til Kommisjonen og Rådet, og på den andre sida mellom dei mellombels
omsetjings-/revisjonskontora som kan verte skipa i kvar søkjarstat.

3. Telematikknett som gjeld regions- og utjamningspolitikken, særleg for å lette innsamlinga,
forvaltinga og spreiinga av opplysningar om gjennomføringa av region- og
utjamningspolitikken på sentralt og regionalt forvaltingsplan.

4. Telematikknett som gjeld fellesskapsfinansiering, særleg for å skape eit grensesnitt til
eksisterande databasar i Kommisjonen med sikte på å lette tilgangen for europeiske
organisasjonar, særleg små og mellomstore føretak, til finansieringskjelder i Fellesskapet.

5. Telematikknett på området statistikk, særleg når det gjeld innsamling og spreiing av statistiske
opplysningar.

6. Telematikknett på området offentleggjering av offisielle dokument.

7. Telematikknett i landbruks- og fiskerisektoren, særleg med omsyn til forvalting av marknader
for landbruksvarer og landbruksstrukturar, meir effektiv økonomistyring, utveksling av
rekneskapsdata for driftseiningar i landbruket (RICA) mellom nasjonale organ og
Kommisjonen, og kamp mot svik.

8. Telematikknett i industrisektoren, særleg med omsyn til informasjonsutveksling mellom
forvaltingar som handsamar industrispørsmål og mellom desse forvaltingane og
samanslutningar av føretak, datautveksling mellom forvaltingar med omsyn til
typegodkjenning av motorvogner, og dessutan tenester som skal betre og forenkle
framgangsmåtane for utfylling av skjema til forvaltingane.
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9. Telematikknett som gjeld konkurransepolitikken, særleg med omsyn til gjennomføring av betre
elektronisk datautveksling med dei nasjonale forvaltingane for å lette informasjons- og
samrådsordningane.

10. Telematikknett på områda kultur, informasjon og kommunikasjon og på det audiovisuelle
området, særleg for informasjonsutveksling som gjeld innhald på opne nett, og for å fremje
utvikling og fri omsetnad av nye audiovisuelle tenester og informasjonstenester.

11. Telematikknett i transportsektoren, særleg for å lette datautveksling med omsyn til førarar,
køyretøy og transportørar.

12. Telematikknett på området turisme, miljø, forbrukarvern og vern av helsa til forbrukarane for
å lette informasjonsutvekslinga mellom medlemsstatar. 

C. NETT MELLOM ORGAN

Telematikknett som er til støtte for informasjonsutveksling mellom organa, særleg når det gjeld:

1. framgangsmåten for avgjerdstaking i Fellesskapet og spørsmål frå Parlamentet,

2. innføring av det telematikksambandet som er naudsynt mellom Kommisjonen,
Europaparlamentet, andre europeiske organ og Rådet (medrekna nettstaden til det sitjande
formannskapet i Den europeiske unionen og dei faste representasjonane til medlemsstatane),

3. fremjing av fleirspråksbruk i informasjonsutvekslinga mellom organa, betre styring av
omsetjingsprosessen og bruk av støtteverktøy for omsetjing, felles handtering/utveksling av
fleirspråklege ressursar og tilrettelegging av felles tilgang til terminologidatabasar,

4. felles handtering av dokument mellom europeiske kontor, organ og institusjonar.

D. GLOBALISERING AV IDA-NETT

Utviding av IDA-nett til å omfatte EØS-statane og EFTA-statane, statane i Sentral- og Aust-Europa
og dei andre assosierte statane, og dessutan G7-statane og internasjonale organisasjonar, særleg når
det gjeld telematikknett på områda trygd, helsestell, lækjemiddel og miljø.

E. ANDRE SEKTORNETT

Prosjekt som før vart finansierte gjennom IDA-programmet, og som no har si eiga
fellesskapsfinansiering, kjem inn under gruppa «andre sektornett», som er nemnd i artikkel 11 i dette
vedtaket.

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 156,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3)

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I resolusjonen sin av 20. juni 1994(5) streka Rådet under
at datautvekslinga mellom forvaltingar må samordnast.

2) I resolusjonen sin av 21. november 1996(6) fastsette
Rådet nye politiske prioriteringar med omsyn til
informasjonssamfunnet. 

3) I meldinga si av 19. juli 1994 gjorde Kommisjonen
framlegg om ein handlingsplan for informasjons-
samfunnet.

4) Kommisjonen har gjort framlegg om ein handlingsplan
for den felles marknaden.

5) I resolusjonen sin av 12. juni 1997(7) oppmoda
Europaparlamentet Den europeiske unionen og
medlemsstatane om å gjere tiltak med omsyn til utvikling
og bruk av ny informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) i dei neste ti åra.

6) Ved vedtak nr. 2717/95/EF(8) vedtok Europaparlamentet
og Rådet eit sett retningslinjer for utvikling av EURO-
ISDN til eit transeuropeisk nett.

7) Ved vedtak nr. 1336/97/EF(9) vedtok Europaparlamentet
og Rådet eit sett retningslinjer for transeuropeiske
telenett.

8) I rekommandasjonen sin av 7. april 1995 om ensartede
kriterier for evaluering av informasjonsteknologi-
sikkerhet(10) gjekk Rådet inn for bruk av kriterium for
evaluering av tryggleiken i samband med evaluerings- og
sertifiseringsordningar. 

9) For å kunne verkeleggjere Den økonomiske og monetære
unionen, gjennomføre fellesskapspolitikk og -tiltak og
fremje kommunikasjon mellom fellesskapsorgan og
-institusjonar, må det skipast integrerte datakommuni-
kasjonssystem, heretter kalla «telematikknett», mellom
forvaltingar.

10) Slike nett må knyte saman både dei noverande og dei
framtidige datahandsamingssystema til forvaltingane i
medlemsstatane og i Fellesskapet over heile Europa, og
utgjer difor transeuropeiske telenett for forvaltingar.

11) Eit effektivt samband mellom desse datahandsamings-
systema krev ein størst mogleg grad av samverknadsevne
mellom dei ulike systema og komponentane deira.

12) For å oppnå stordriftsføremoner og å auke nytten av slike
nett er det viktig å gjere mest mogleg bruk av standardar,
offentleg tilgjengelege spesifikasjonar og open program-
vare for å sikre smidig samverknadsevne. 

13) Eit betre grensesnitt til offentlege forvaltingar vil
oppmuntre borgarane i Den europeiske unionen til å dra
nytte av informasjonssamfunnet.

14) Det at hindringane for kommunikasjon mellom
offentlege forvaltingar og den private sektoren vert
fjerna, er ein viktig faktor for framgangen og konkur-
ranseevna til industrien i Fellesskapet.

15) Fellesskapet nyttar eller dreg nytte av dei telematikknetta
som medverkar til gjennomføring av fellesskaps-
politikken og -tiltaka, av kommunikasjon mellom organa
og av Den økonomiske og monetære unionen.

16) Skipinga av slike nett er ei oppgåve både for Fellesskapet
og for medlemsstatane.

17) For å gjere effektiv bruk av dei finansielle midlane til
Fellesskapet må unaudsynleg auke i utstyrsmengd,
overflødige granskingar og bruk av ulike framgangsmåtar
unngåast.

18) Felles verktøy og teknikkar for brukarprogram i
sektornett kan m.a. nyttast til handsaming og spreiing av
dokument, innsamling av data, fleirspråklege brukar-
grensesnitt og tryggleik med omsyn til elektronisk
kommunikasjon. 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 1720/1999/EF

av 12. juli 1999

om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre samverknadsevne mellom og tilgang 
til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA)(*)

2001/EØS/51/19

(1) TEF C 54 av 21.2.1998, s. 12, og TEF C 10 av 14.1.1999, s. 8.
(2) TEF C 214 av 10.7.1998, s. 33.
(3) TEF C 251 av 10.8.1998, s. 1.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 18. november 1998 (TEF C 379 av 7.12.1998,

s. 74), felles haldning frå Rådet av 21. desember 1998 (TEF C 55 av
25.2.1999, s, 15) og europaparlamentsavgjerd av 13. april 1999 (TEF C 219
av 30.7.1999). Rådsavgjerd av 21. juni 1999.

(5) TEF C 181 av 2.7.1994, s. 1.
(6) TEF C 376 av 12.12.1996, s. 1.
(7) TEF C 200 av 30.6.1997, s. 196. 
(8) TEF L 282 av 24.11.1995, s. 16.
(9) TEF L 183 av 11.7.1997, s. 12. (10) TEF L 93 av 26.4.1995, s. 27. 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 203 av 3.8.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2000 av 27. oktober 2000
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 18.



(1) TEF L 269 av 11.11.1995, s. 23.
(2) TEF C 102 av 4.4.1996, s. 4.

19) Den beste måten å skipe og drive desse netta på,
samstundes som det vert teke omsyn til kostnads-
effektivitet, skjønsemd, fleksibilitet og evne til å tilpasse
seg den teknologiske utviklinga, er å nytte ein
marknadsretta framgangsmåte, og følgjeleg velje ut
leverandørar på eit konkurransemessig grunnlag i ein
situasjon med fleire tenesteytarar.

20) Det må sytast for ei skjønsam jamvekt mellom det å stette
felles krav og å halde ved lag nasjonale særtrekk i
samband med alle tiltak som skal sikre samverknadsevne
mellom og tilgang til slike nett.

21) Det bør difor setjast i verk tverrgåande tiltak og åtgjerder
for å sikre samverknadsevne mellom slike nett. 

22) I samsvar med nærleiksprinsippet og prinsippet om
rimeleg samhøve slik det er nemnt i artikkel 5 i traktaten,
kan ikkje målet med iverksetjinga av slike tverrgåande
tiltak og åtgjerder nåast i tilstrekkeleg grad av
medlemsstatane, og kan difor på grunn av omfanget eller
verknadene av det framlagde tiltaket, betre nåast på
fellesskapsplan. Det framlagde tiltaket går ikkje lenger
enn det som er naudsynt for å nå dette målet.

23) Gjennomføringa av avtala om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet og assosieringsavtalene
med Det europeiske fellesskapet krev ein høg grad av
samverknadsevne innanfor og mellom dei aktuelle
telematikknetta.

24) Telematikknett og elektronisk kommunikasjon har ein
ibuande internasjonal dimensjon.

25) Dei tiltaka som tek sikte på å sikre samverknadsevna til
telematikknetta mellom forvaltingar, er i samsvar med
dei prioriteringane som er vedtekne i samband med
retningslinjene for transeuropeiske telenett.

26) Det er sett i verk tiltak i samsvar med rådsavgjerd
95/468/EF av 6. november 1995 om fellesskapstøtte til
telematisk datautveksling mellom administrasjonar i
Fellesskapet (IDA)(1). Domstolen oppheva avgjerd
95/468/EF 28. mai 1998. Verknadene av dei tiltaka som
Kommisjonen har gjort på grunnlag av denne avgjerda
før ho vart oppheva av Domstolen, vert haldne ved lag.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Verkeområde og mål

1. Fellesskapet skal vere verksamt på området
transeuropeiske telematikknett for forvaltingar og gjere dei
tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, og som har følgjande
mål:

a) oppnå ein høg grad av samverknadsevne innanfor og
mellom ulike forvaltingssektorar og eventuelt med den
private sektoren, mellom telematikknett i medlems-
statane og mellom Fellesskapet og medlemsstatane med
sikte på å støtte skipinga av Den økonomiske og
monetære unionen og å gjennomføre den fellesskaps-
politikken og dei fellesskapstiltaka som er nemnde i
artikkel 3 og 4 i traktaten, samstundes som det vert teke
omsyn til det arbeidet som alt er sett i gang innanfor
eksisterande program i Fellesskapet eller i medlems-
statane,

b) føre saman slike nett til eit felles telematikkgrensesnitt
mellom Fellesskapet og medlemsstatane,

c) oppnå vesentlege føremoner for forvaltingane i
medlemsstatane og for Fellesskapet ved å rasjonalisere
drifta, redusere vedlikehaldet, auke framdrifta med
omsyn til skiping og utvikling av nett, oppnå ei
datautveksling som i det store og heile er sikker og
påliteleg, i tillegg til å oppnå betre kostnadseffektivitet,
skjønsemd, fleksibilitet og evne til å tilpasse seg den
teknologiske utviklinga og marknadsutviklinga ved
skiping og drift av slike nett,

d) sikre at industrien i Fellesskapet og borgarane i Den
europeiske unionen kan nytte seg av dei føremonene som
er nemnde i bokstav c),

e) fremje spreiinga av best mogleg praksis og oppmuntre til
utvikling av nyskapande telematikkløysingar i
forvaltingane.

2. Denne avgjerda er ein del av IDA-programmet.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne avgjerda tyder

a) «telematikknett» eit omfattande datakommunikasjons-
system som ikkje berre femner om fysisk infrastruktur og
koplingar, men òg om dei tenestene og brukarprogramma
som byggjer på denne infrastrukturen og såleis gjer det
mogleg med elektronisk informasjonsutveksling mellom
organisasjonar og einskildpersonar,

b) «sektornett» eit transeuropeisk telematikknett for
forvaltingar, eller eit sett tenester og brukarprogram som
er særskilt meint for å setje i verk eller lette den
forvaltingsmessige gjennomføringa av ein særskild
fellesskapspolitikk, eit særskilt fellesskapstiltak eller eit
særskilt fellesskapsmål, heretter kalla ein «forvaltings-
sektor»,

c) «allmenne tenester» telematikknettfunksjonar som stettar
felles brukarkrav som t.d. datainnsamling, data-
formidling, datautveksling og dessutan tryggleik.
Kjenneteikna til kvar teneste skal vere klart gjort greie for
og kunne vise til eit visst kvalitetsnivå.
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Artikkel 3

Tverrgåande tiltak og åtgjerder

1. For å nå dei måla som er fastsette i artikkel 1, skal
Fellesskapet setje i verk dei tverrgåande tiltaka og åtgjerdene
som er fastsette i artikkel 4-10, til støtte for sektornett og i
samsvar med IDA-arbeidsprogrammet.

2. For kvart tiltak eller kvar åtgjerd som er planlagd i
medhald av denne avgjerda, skal IDA-arbeidsprogrammet
innehalde, alt etter kva som høver:

— ei fullstendig utgreiing om dei planlagde tiltaka,
medrekna mål, verkeområde, grunngjeving og moglege
deltakarar, i tillegg til forventa kostnader og føremoner,

— ei fullstendig utgreiing om funksjonar og teknisk metode,
og

— ein detaljert plan for gjennomføringa av tiltaket, saman
med opplysningar om kvar einskild oppgåve og om
rekkjefølgja deira. 

3. Gjennomføringa av dei tverrgåande tiltaka og åtgjerdene
skal omfatte føregranskingar og førehandsdemonstrasjonar,
skiping av arbeidsgrupper som er samansette av sakkunnige frå
medlemsstatane og frå Fellesskapet, og eventuelt innkjøp av
varer og tenester til Fellesskapet.

4. Gjennomføringa av dei tverrgåande tiltaka og åtgjerdene
skal byggje på eigna resultat som er oppnådde innanfor ramma
av andre relevante fellesskapstiltak, særleg fellesskaps-
programma for forsking og teknologisk utvikling og
fellesskapstiltaka på området transeuropeiske telenett.

5. Tverrgåande tiltak og åtgjerder skal ha tilvising til
høvesvis europeiske standardar eller offentleg tilgjengelege
spesifikasjonar, som t.d. opne internettstandardar, for såleis å
sikre ein høg grad av samverknadsevne mellom nasjonale
system og fellesskapssystem innanfor og mellom
forvaltingssektorar og med den private sektoren. Når det gjeld
offentlege innkjøp på området system og tenester innan
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), skal det
takast særleg omsyn til fellesskapsretningslinjer og
støtteverktøy på området standardisering.

Artikkel 4

Allmenne tenester

1. Fellesskapet skal vedta alle dei tiltaka som er naudsynte
for at eit høveleg utval av felles allmenne tenester som stettar
brukarkrava i sektorane, skal gjerast tilgjengelege for
sektornett på eit konkurransemessig grunnlag i ein situasjon
med fleire tenesteytarar. Desse tiltaka skal eventuelt omfatte ei
vidareføring av eigna tiltak som er gjorde innanfor ramma av
avgjerd 95/468/EF. 

2. For at brukarar av sektornett skal kunne fastleggje dei
tekniske krava sine og gjere tilgjengeleg eit eigna utval av
felles allmenne tenester som stettar brukarkrava i sektorane,
skal Fellesskapet særleg

a) fastleggje retningslinjer for arkitekturen til sektornetta for
å sikre samverknadsevne mellom dei ulike fysiske
infrastrukturane og tenestene,

b) fastleggje og offentleggjere spesifikasjonar for dei
allmenne tenestene som vanlegvis er naudsynte i
telematikknett mellom forvaltingar, medrekna kvaliteten
på tenesta og dei relevante krava til samverknadsevne
som vert stilte i ein konkurransesituasjon med fleire
tenesteytarar,

c) identifisere og/eller spesifisere eigna standardgrensesnitt
for å gjere det lettare å overføre og reprodusere nye
brukarprogram,

d) utarbeide og gjennomføre ei ordning for vurdering og
offentleggjering av graden av samverknadsevne mellom
dei tenestene som ytarane av telematikktenester tilbyr,

e) sikre ei stadig utvikling av dei felles krava og ei jamleg
overvaking av telematikktenestene som dei nemnde
ytarane tilbyr.

Artikkel 5

Felles verktøy og teknikkar

Fellesskapet skal syte for at felles verktøy og teknikkar for
brukarprogram i sektornetta vert skaffa frå marknaden eller
utvikla dersom marknaden ikkje på tilstrekkeleg vis kan stette
kravet med sikte på å redusere dei samla kostnadene i samband
med utvikling av brukarprogram, å rasjonalisere og betre
tekniske løysingar, å minske den tida som krevst for å
gjennomføre verksame system og å lette vedlikehaldet av
systema.

For dette føremålet skal Fellesskapet identifisere og spesifisere
grunnleggjande og tilbakevendande funksjonar innanfor
sektornetta som kan danne grunnlaget for felles verktøy og
teknikkar eller modular.

Fellesskapet skal òg fremje utviklinga og bruken av slike felles
verktøy, teknikkar og modular i sektornett, og særleg syte for å
spreie eigna løysingar som er utvikla innanfor eit sektornett.

Artikkel 6

Samverknadsevne for informasjonsinnhald

1. Fellesskapet skal fremje samverknadsevne med omsyn til
innhaldet i den informasjonen som vert utveksla innanfor og
mellom forvaltingssektorar og med den private sektoren. For
dette føremålet, og med atterhald for rettslege krav og krav til
tryggleik, datavern og konfidensialitet for brukarane av
sektornett, skal Fellesskapet vedta føremålstenlege tiltak,
særleg med tanke på å

a) støtte innsatsen til forvaltingane i medlemsstatane for å
sikre denne samverknadsevna, lette dei forvaltingsmessige
framgangsmåtane og betre informasjonsstrau-mane,

b) samordne krava til sektornetta med omsyn til utveksling
av formatert informasjon, og sikre spreiinga av eigna
løysingar,
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(1) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 1.

c) overvake den aktuelle tekniske utviklinga på området
elektronisk dataoverføring, medrekna nyskapande
verktøy for innsamling og presentasjon av data, granske
verknaden deira og oppmuntre til at dei vert innførde i
sektornetta.

2. Med omsyn til nr. 1 skal løysingar som lettar
samverknadsevna mellom ulike meldingsformat, gjevast
førerang framfor utvikling av harmoniserte meldingsformat,
men utan å utelukke den sistnemnde løysinga. Det skal takast
tilbørleg omsyn til det språklege mangfaldet i Fellesskapet.

Løysingar som gjer det lettare for privat sektor å integrere
forvaltingsmessige krav i forretningsverksemd, skal òg gjevast
førerang. 

Artikkel 7

Referansegrunnlag for rettsleg og tryggleiksmessig praksis

Utan at det rører ved kompetansen og dei særskilde pliktene til
medlemsstatane på dei områda som kjem inn under denne
artikkelen, skal Fellesskapet medverke til å identifisere dei
hindringane som hemmar ei jamn datautveksling mellom
nettbrukarar, og sikre ein høveleg grad av tryggleik innanfor
sektornetta. Fellesskapet skal særleg

a) i samarbeid med medlemsstatane og med sikte på å
fremje ein felles framgangsmåte, identifisere referanse-
grunnlaget for rettsleg og tryggleiksmessig praksis for
transeuropeisk datautveksling mellom forvaltingar og
mellom forvaltingar og den private sektoren,

b) gje høvelege tilrådingar for å støtte innsatsen til
medlemsstatane når det gjeld å nytte den praksisen som
er nemnd i bokstav a), innanfor deira eige forvaltings-
miljø,

c) med omsyn til sektornett og i samsvar med den praksisen
som er nemnd i bokstav a): sikre at data som er utveksla,
vert godtekne som prov innanfor forvaltingsmiljøet i
Fellesskapet, at det vert innført ein metode for vern av
personopplysningar, at rettane og ansvaret til brukarane
vert fastlagde, og sikre konfidensialitet, integritet,
autentisering og ikkje-nekting av utveksla informasjon, i
tillegg til tiltak for å kontrollere tilgangen til netta, 

d) fastleggje og analysere dei ulike tryggleiksnivåa, alt etter
kva type sektornett det dreier seg om og kva som er
føremålet deira,

e) fastsetje retningslinjer og gjere framlegg om felles
løysingar med sikte på å velje og innføre verktøy,
komponentar og system som kan sikre dei fastlagde
tryggleiksnivåa.

Artikkel 8

Kvalitetstrygging og -kontroll

Samstundes som det vert teke omsyn til resultat frå liknande
tiltak, skal Fellesskapet fastleggje, gjennomføre og jamleg
ajourføre eit spesifikt, samanhengande, integrert program for

kvalitetstrygging som skal nyttast på dei tverrgåande tiltaka og
åtgjerdene som høyrer inn under denne avgjerda, og på
prosjekt av felles interesse som høyrer inn under
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF av 
12. juli 1999 om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av
prosjekt av felles interesse, på området transeuropeiske nett for
elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA)(1). Dette
programmet for kvalitetstrygging skal omfatte dei tiltaka som
er naudsynte for å

a) betre metodane for fastlegging av brukarkrav og
prosjektspesifikasjonar,

b) betre kvaliteten på prosjektleveransane, både med omsyn
til samsvar med prosjektspesifikasjonane og stetting av
forventningane til brukarane,

c) sikre at det vert teke lærdom av dei røynslene som er
gjorde, og at dei kjem alle til gode gjennom spreiing av
best mogleg praksis slik det er fastsett i artikkel 10.

Artikkel 9

Samverknadsevne i høve til nasjonale og regionale initiativ

Ved gjennomføringa av IDA-programmet skal Fellesskapet,
der det er føremålstenleg, freiste å lette samverknadsevna og
overføringsverdien i høve til liknande nasjonale og regionale
initiativ med omsyn til datutveksling mellom forvaltingar i
medlemsstatane.

Artikkel 10

Spreiing av best mogleg praksis

1. Fellesskapet skal syte for at synspunkt, fagkunnskap og
røynsler vert samordna og utveksla innanfor og mellom
sektornetta med sikte på å fremje innføringa av gode og
nyskapande løysingar.

2. Det skal takast tilbørleg omsyn til det språklege
mangfaldet i Fellesskapet. Fellesskapet skal syte for at
resultata av og føremonene med IDA-programmet vert gjorde
kjende, at retningslinjer for og tilrådingar om IDA vert
spreidde og at krava og røynslene til brukarane vert samordna
med standardiseringsorgan og fellesskapsinitiativ på området
standardisering.

Artikkel 11

Gjennomføring

1. Kommisjonen skal gjennomføre det fellesskapstiltaket
som er fastsett i artikkel 3-10.

2. Den delen av IDA-arbeidsprogrammet som omfattar
gjennomføring av denne avgjerda, og som Kommisjonen skal
utarbeide for heile det tidsrommet som avgjerda gjeld, og som
skal vurderast på nytt minst to gonger i året, skal godkjennast
i samsvar med dei relevante føresegnene i artikkel 3-10 etter
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 12.
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3. Dei felles reglane og framgangsmåtane for innføring av
samverknadsevne på det tekniske og forvaltingsmessige
området skal vedtakast i samsvar med den framgangsmåten
som er fastsett i artikkel 12.

4. Framgangsmåten i artikkel 12 skal likeins nyttast på
godkjenning av fordelinga av dei årlege budsjettutgiftene
innanfor ramma av denne avgjerda. Eventuelle framlegg om
budsjettendringar på meir enn 250 000 euro per
prosjektområde gjennom eit år, skal òg handsamast etter denne
framgangsmåten.

5. Dei tekniske spesifikasjonane for tilbodsinnbydingar som
skal utferdast under gjennomføringa av denne avgjerda, skal
fastleggjast i samordning med medlemsstatane dersom
kontrakten er verd meir enn 500 000 euro.

Artikkel 12

Utvalsframgangsmåte

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval som er samansett
av representantar for medlemsstatane og vert leidd av ein
representant for Kommisjonen. Dette utvalet skal kallast
«Utvalet for telematikk mellom forvaltingar» (TAC).

Leiaren skal leggje fram for utvalet eit utkast til tiltak som skal
gjerast. Utvalet skal kome med ei fråsegn om utkastet innan ein
frist som leiaren kan fastsetje etter kor mykje saka hastar.
Fråsegna skal gjevast med det fleirtalet som er fastsett i
artikkel 205 nr. 2 i traktaten, for avgjerder som Rådet skal ta
etter framlegg frå Kommisjonen. Ved røysting i utvalet skal
røystene til representantane for medlemsstatane ha den vekta
som er fastsett i den førnemnde artikkelen. Leiaren skal ikkje
røyste.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal setjast i verk straks.
Dersom tiltaka ikkje er i samsvar med fråsegna frå utvalet, skal
Kommisjonen straks gje Rådet melding om dei. 

I slike høve skal Kommisjonen utsetje iverksetjinga av dei
tiltaka som han har vedteke, i tre månader rekna frå den dagen
då meldinga vart gjeven.

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

2. Kommisjonen skal kvart år leggje fram for TAC ein
rapport om gjennomføringa av denne avgjerda.

Artikkel 13

Vurdering

1. Kommisjonen skal annakvart år og i samordning med
medlemsstatane gjere ei vurdering av gjennomføringa av
denne avgjerda.

2. Vurderinga skal slå fast kva framsteg som er gjorde med
omsyn til dei tverrgåande tiltaka og åtgjerdene som er fastsette
i denne avgjerda.

I lys av dei utgiftene som Fellesskapet har hatt, skal vurderinga
òg omfatte ei gransking av dei føremonene som dei
tverrgåande tiltaka og åtgjerdene har tilført Fellesskapet,
medlemsstatane, europeiske føretak og borgarane i Den
europeiske unionen, i tillegg til ei fastlegging av område der
det kan gjerast betringar og ei vurdering av overføringsverdien
i høve til andre fellesskapstiltak på området transeuropeiske
telekommunikasjonsnett.

3. Etter at TAC har granska henne, skal Kommisjonen sende
vurderinga si over til Europaparlamentet og Rådet saman med
eventuelle høvelege framlegg til endring av denne avgjerda.
Vurderingane skal ikkje sendast over seinare enn
budsjettframlegga for høvesvis 2001, 2003 og 2005.

Artikkel 14

Utviding til EØS og assosierte statar

1. Innanfor ramma av dei avtalene som dei har med Det
europeiske fellesskapet, kan statane i Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet, dei assosierte statane i
Sentral- og Aust-Europa og Kypros ta del i dei tverrgåande
tiltaka og åtgjerdene som er fastsette i denne avgjerda.

2. I samband med gjennomføringa av denne avgjerda skal
det oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og eventuelt
med internasjonale organisasjonar eller organ.

Artikkel 15

Finansiell ramme 

Den finansielle ramma for gjennomføringa av det
fellesskapstiltaket som er fastlagt i denne avgjerda, er
33,1 millionar euro for tidsrommet 1998-2000.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 16

Iverksetjing

Denne avgjerda vert kunngjord i Tidend for Dei europeiske
fellesskapa. Ho tek til å gjelde den dagen ho vert kunngjord og
gjeld fram til 31. desember 2004.

Utferda i Brussel, 12. juli 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES S. NIINISTÖ

President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles utkast av 9. desember
1999 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I traktatens artikkel 174 er det fastsatt at et av målene for
Fellesskapets innsats er å sikre en forsiktig og fornuftig
utnytting av naturressursene.

2) I henhold til traktatens artikkel 152 skal krav til helsevern
være en del av Fellesskapets politikk på andre områder.
ALTENER-programmet, som opprettes ved dette vedtak,
bidrar til helsevern.

3) På sitt møte 29. oktober 1990 fastsatte Rådet som sitt mål
å stabilisere de samlede CO2-utslipp på 1990-nivå innen
år 2000 i hele Fellesskapet.

4) Kyoto-protokollen til De forente nasjoners ramme-
konvensjon om klimaendring inneholder ytterligere
forpliktelser for Fellesskapet og medlemsstatene til å
redusere utslipp av klimagasser, herunder den forpliktelse
Fellesskapet har påtatt seg til å redusere utslipp av

klimagasser i årene 2008-2012 med 8 % sammenlignet
med 1990-nivået.

5) Ved rådsvedtak 93/389/EØF(4) ble det innført en ordning
for overvåking av utslipp av CO2 og andre klimagasser i
Fellesskapet.

6) CO2-utslipp fra energiforbruk i Fellesskapet vil
sannsynligvis øke med omkring 3 % mellom 1995 og
2000 ved normal økonomisk vekst. På bakgrunn av
ovennevnte forpliktelse i Kyoto er det av avgjørende
betydning at det vedtas ytterligere tiltak. Tiltak som
virkelig kan bidra til å nå nevnte mål, omfatter en langt
mer intensiv bruk av fornybare energikilder og
energieffektivitet.

7) På sitt møte 25. og 26. juni 1996 merket Rådet seg at FNs
klimapanels (IPCC) annen hovedrapport innen rammen
av forhandlingene om en protokoll om Berlin-mandatet
konkluderte med at det synes som om mennesket har en
merkbar innflytelse på globale klimaendringer og
understreket behovet for øyeblikkelige tiltak i et så stort
omfang som mulig, og Rådet merket seg dessuten at det
er betydelige muligheter for løsninger som man uansett
ikke vil angre på, og anmodet Kommisjonen om å ta
stilling til hvilke tiltak som må treffes på fellesskapsplan.

8) Ved grønnboken av 11. januar 1995 og hvitboken av 
13. desember 1995 underrettet Kommisjonen Europa-
parlamentet og Rådet om sitt syn på den framtidige
energipolitikken i Fellesskapet og den rolle fornybare
energikilder bør ha.

9) I sin resolusjon av 4. juli 1996 om en fellesskaps-
handlingsplan for fornybare energikilder(5) oppfordret
Europaparlamentet Kommisjonen til å gjennomføre en
fellesskapshandlingsplan for å fremme fornybare
energikilder.

10) Ved grønnboken av 20. november 1996 og hvitboken av
26. november 1997 med tittelen «Energi for framtiden:
Fornybare energikilder» innledet Kommisjonen en
prosess for utvikling og ytterligere gjennomføring av en
fellesskapsstrategi og en handlingsplan for fornybare
energikilder, som sammen med en «lanseringskampanje»
inngår i hvitboken.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 646/2000/EF

av 28. februar 2000

om vedtakelse av et flerårig program for å fremme fornybare energikilder
i Fellesskapet (ALTENER) (1998-2002)(*)

2001/EØS/51/20
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omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2000 av 27. oktober 2000
2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 21.



11) I sin resolusjon av 15. mai 1997(1) om grønnboken med
tittelen «Energi for framtiden: Fornybare energikilder»
oppfordret Europaparlamentet Kommisjonen til så snart
som mulig å vedta et styrket ALTENER II-program. I sin
resolusjon av 18. juni 1998(2) om kommisjonsmeldingen
«Energi for framtiden: Fornybare energikilder — hvitbok
for en fellesskapsstrategi og handlingsplan» oppfordret
Europaparlamentet til en betydelig økning av den
økonomiske støtten til ALTENER-programmet innenfor
rammeprogrammet for energi.

12) I sin resolusjon av 14. november 1996(3) om
Kommisjonens hvitbok med tittelen «En energipolitikk
for Den europeiske union» oppfordret Europaparlamentet
Kommisjonen til å opprette et økonomisk program med
sikte på å fremme fornybar energi.

13) I ovennevnte resolusjon av 15. mai 1997 om grønnboken
om fornybare energikilder oppfordret Europaparlamentet
til at det tas hensyn til muligheten for å samordne politikk
og initiativer på områdene fornybar energi og
energieffektivitet, for å utnytte eventuelle muligheter for
synergi og om mulig unngå dobbeltarbeid.

14) Artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF
av 19. desember 1996 om felles regler for det indre
marked for elektrisitet(4) gir medlemsstatene mulighet til
å fremme gjennomtrenging av markedet med elektrisitet
produsert fra fornybare energikilder, ved å gi disse
energikildene forrang.

15) I traktatens artikkel 158 er det fastsatt at Fellesskapet skal
utvikle og videreføre sine tiltak for å styrke den
økonomiske og sosiale utjevning, og at det særlig skal
søke å minske ulikhetene mellom utviklingsnivåene i de
forskjellige områder og bedre situasjonen i de minst
begunstigede områdene. Disse tiltak omfatter blant annet
energisektoren.

16) Ved vedtak 93/500/EØF(5) og vedtak 98/352/EF(6)
vedtok Rådet et fellesskapsprogram med tittelen
«ALTENER» for fremming av fornybare energikilder
med sikte på å redusere CO2-utslipp ved å øke
markedsandelen for fornybare energikilder og deres
bidrag til den samlede produksjon av primærenergi i
Fellesskapet.

17) Fellesskapet har erkjent at ALTENER-programmet utgjør
et viktig element i Fellesskapets strategi for å redusere
CO2-utslipp.

18) Det bør derfor innenfor det flerårige rammeprogram for
tiltak i energisektoren (1998-2002), vedtatt ved
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom(7), fastsettes et
særprogram for fremming av fornybare energikilder.

Dette særprogrammet skal erstatte tilsvarende gjeldende
dokument.

19) Ved gjennomføringen av europaparlaments- og
rådsbeslutning nr. 182/1999/EF av 22. desember 1998 om
Det europeiske fellesskaps femte rammeprogram for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon
(1998-2002)(8) blir det i rådsvedtak 1999/170/EF av
25. januar 1999 om vedtakelse av et særprogram for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på
områdene energi, miljø og bærekraftig utvikling 
(1998-2002)(9) særlig lagt vekt på teknologi for
energieffektivitet og fornybar energi. ALTENER-
programmet er et dokument som utfyller nevnte program.

20) ALTENER-programmet endrer ikke nasjonale prosjekter
eller ordninger for fremming av fornybare ressurser.
Programmets mål er å tilføye et fellesskapsaspekt som gir
en tilleggsverdi.

21) Fornybare energikilder er en viktig energikilde for Den
europeiske union med et betraktelig handelspotensial.
Utviklingen av dem bør derfor støttes gjennom en særlig
strategi og målrettede tiltak for å gjøre dem både
levedyktige og konkurransedyktige og dermed skape et
gunstig investeringsmiljø.

22) Den tiltakende bruk av fornybare energikilder vil ha en
positiv virkning både på miljøet og på
forsyningssikkerheten for energi. Den frie utviklingen av
fornybare energikilder i stor målestokk vil gjøre det
mulig fullt ut å utnytte deres økonomiske og
sysselsettingsmessige potensial. Det er ønskelig med et
tett internasjonalt samarbeid for å oppnå best mulige
resultater.

23) Et styrket ALTENER-program utgjør et vesentlig middel
til å utvikle fornybare energikilders potensial. Fornybare
energikilder bør utgjøre en rimelig andel av det
europeiske indre marked for energi.

24) For å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av
fellesskapsstrategien og handlingsplanen for fornybare
energikilder fram til 2010, trenger Kommisjonen egnede
ordninger for å overvåke og vurdere de forskjellige
tiltakene.

25) Målet med de målrettede tiltakene nevnt i artikkel 2
bokstav d) i dette vedtak er å lette og påskynde
investeringer i ny driftskapasitet for produksjon av energi
fra fornybare kilder ved å gi økonomisk støtte, særlig til
små og mellomstore bedrifter (SMB), for å redusere de
perifere kostnadene og tjenestekostnadene for prosjekter
som gjelder fornybar energi og dermed overvinne
eksisterende ikke-tekniske hindringer. I forbindelse med
disse tiltak gis det støtte til blant annet rådgivning,
markedsanalyse, valg av prosjektsted, søknad om bygge-
og driftstillatelse, initiativer tatt av SMB-er med hensyn
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til investering i fornybare energikilder, utarbeiding av
finansieringsplaner, forberedelse av anbudsinnbydelser,
opplæring av driftspersonell og idriftsetting av anlegg.

26) De målrettede tiltak omfatter gjennomføring av
prosjekter på området biomasse, herunder energivekster,
ved, restprodukter fra skogbruk og jordbruk, avfall fra
byområder som ikke kan resirkuleres, flytende biobrensel
og biogass, og på områdene anlegg for termisk solenergi
og solcelleanlegg, passive og aktive solenergisystemer i
bygninger, små (< 10 MW) vannkraftprosjekter,
bølgeenergi, vindkraft og geotermisk energi.

27) Utviklingen av fornybare energikilder kan bidra til å
skape et konkurransedyktig energisystem for hele Europa
og til å utvikle en europeisk industri innen fornybare
energikilder, med store muligheter for eksport av
fagkunnskap og for investering i tredjestater med
deltaking fra Fellesskapet innenfor rammen av
samarbeidsprogrammer.

28) Det er politisk og økonomisk ønskelig å åpne ALTENER-
programmet for de assosierte stater i Sentral- og Øst-
Europa i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske
råds møte i København 21. og 22. juni 1993, som er blitt
bekreftet på senere møter i Det europeiske råd, og som
skissert i kommisjonsmeldingen om dette emne i mai
1994, samt for Kypros.

29) For å sikre at fellesskapsstøtten brukes effektivt og at
dobbeltarbeid unngås, vil Kommisjonen påse at
prosjektene blir grundig forhåndsvurdert. Den vil
systematisk overvåke og vurdere utviklingen i og
resultatene av prosjekter som mottar støtte.

30) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
vedtak, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(1).

31) I dette vedtak fastsettes det for hele programmets
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den
årlige budsjettbehandlingen, i henhold til nr. 33 i den
tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom Euro-
paparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjett-
disiplin og forbedring av budsjettbehandlingen(2).

32) Dette vedtak erstatter rådsvedtak 98/352/EF, som derfor
bør oppheves —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Innenfor det flerårige rammeprogram for tiltak i
energisektoren skal Fellesskapet for tidsrommet 1998-2002
gjennomføre et særprogram for å fremme fornybare
energikilder og støtte en fellesskapsstrategi og handlingsplan
for fornybare energikilder fram til 2010 (heretter kalt
«ALTENER-programmet»).

I tillegg til de prioriterte målene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom, skal ALTENER-
programmets mål være:

a) å bidra til å skape de nødvendige vilkår for
gjennomføringen av en fellesskapshandlingsplan for
fornybare energikilder, særlig de rettslige, sosio-
økonomiske og administrative vilkår, herunder nye
markedsinstrumenter og -ordninger, særlig dem som er
nevnt i Kommisjonens hvitbok av 26. november 1997, og
lanseringskampanjen,

b) å oppmuntre til private og offentlige investeringer i
produksjon og bruk av energi fra fornybare kilder. 

Disse to særskilte mål skal bidra til å virkeliggjøre følgende
overordnede mål for Fellesskapet — som utfyller
medlemsstatenes mål — og prioriteringer: begrensning av
CO2-utslipp, økning av fornybare energikilders andel for å nå
det veiledende målet om en andel på 12 % av
bruttoenergiforbruket internt i Fellesskapet i 2010, reduksjon
av avhengigheten av import på energiområdet,
forsyningssikkerhet for energi, fremming av sysselsetting,
økonomisk utvikling, økonomisk og sosial utjevning samt
lokal og regional utvikling, herunder styrking av det
økonomiske potensial til fjerntliggende regioner og
randområder.

2. Finansiell støtte fra Fellesskapet skal tildeles under
ALTENER-programmet for tiltak som oppfyller målene
omhandlet i nr. 1 bokstav a) og b).

3. Den finansielle rammen for gjennomføring av
ALTENER-programmet for tidsrommet nevnt i nr. 1, fastsettes
til 77 millioner ECU.

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

Artikkel 2

Følgende virkemidler og tiltak i forbindelse med fornybare
energikilder skal finansieres under ALTENER-programmet:

a) undersøkelser og andre virkemidler, beregnet på å
gjennomføre og utfylle andre tiltak som treffes av
Fellesskapet og medlemsstatene for å utvikle potensialet
til fornybare energikilder. Disse omfatter særlig utvikling
av sektor- og markedsstrategier, fastsettelse av standarder
og sertifisering, lettere adgang til gruppeinnkjøp,
analyser som på grunnlag av prosjekter sammenligner
miljøvirkningen og den langsiktige nytte-
/kostnadsutviklingen ved bruk av tradisjonelle
energiformer med bruk av fornybare energikilder,
analyse av rettslige, sosioøkonomiske og administrative
vilkår, herunder analyse av mulig bruk av økonomiske
tiltak og/eller skattemessig oppmuntring, som er
gunstigere for fornybar energis gjennomtrenging i
markedet, forberedelse av hensiktsmessig lovgivning for
å fremme utviklingen av et miljø som er gunstig for
investering samt bedre metoder som gjøre det mulig å
vurdere kostnader og fordeler som ikke gjenspeiles i
markedsprisen,
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b) forsøksordninger av interesse for Fellesskapet med sikte
på å skape eller utvide strukturer og midler for utvikling
av fornybare energikilder innen
— lokal og regional planlegging,
— planleggings-, utviklings- og vurderingsverktøy,
— nye finansielle produkter og markedsinstrumenter,

c) tiltak beregnet på å utvikle informasjons-, utdannings- og
opplæringsstrukturer; tiltak for å oppmuntre til
utveksling av erfaring og fagkunnskap med sikte på å
forbedre samordningen mellom virksomhet på
internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt plan samt på
fellesskapsplan; opprettelse av et sentralisert system for
innsamling, prioritering og utveksling av informasjon og
fagkunnskap om fornybare energikilder,

d) målrettede tiltak som skal lette gjennomtrengingen av
fornybare energikilder og relevant fagkunnskap i
markedet, lette overgangen fra demonstrasjon til
markedsføring og oppmuntre til investeringer, ved å gi
råd om forberedelsen og presentasjonen av prosjekter
samt om gjennomføringen av dem,

e) overvåkings- og vurderingstiltak beregnet på
— å overvåke gjennomføringen av Fellesskapets

strategi og handlingsplan for utvikling av fornybare
energikilder,

— å støtte initiativer som er tatt i forbindelse med
gjennomføringen av handlingsplanen, særlig med
tanke på å fremme bedre samordning og større
synergi mellom tiltakene, herunder all
fellesskapsfinansiert virksomhet og virksomhet
finansiert av andre organer, som Den europeiske
investeringsbank,

— å overvåke den framgang som gjøres av
Fellesskapet, samt uttale seg om den framgang som
gjøres av medlemsstatene med hensyn til
utviklingen av fornybare energikilder,

— å vurdere virkningen av og kostnadseffektiviteten
til virkemidler og tiltak benyttet under ALTENER-
programmet. Vurderingen skal også ta hensyn til
miljømessige og sosiale aspekter, herunder
virkninger på sysselsettingen.

Artikkel 3

1. Alle kostnader i tilknytning til virkemidlene og tiltakene
omhandlet i artikkel 2 bokstav a), c) og e) skal bæres av
Fellesskapet. Dersom et annet organ enn Kommisjonen
foreslår et tiltak nevnt i artikkel 2 bokstav c), skal
Fellesskapets finansielle bidrag ikke overstige 50 % av de
samlede kostnader for tiltaket; finansieringen av restbeløpet
kan sikres gjennom offentlige eller private midler eller en
kombinasjon av disse.

2. Bidrag fra ALTENER-programmets midler til
finansiering av virkemidlene og tiltakene nevnt i artikkel 2
bokstav b) skal ikke overstige 50 % av de samlede kostnader;
finansieringen av restbeløpet kan sikres gjennom offentlige
eller private midler eller en kombinasjon av disse.

3. Bidrag fra ALTENER-programmets midler til
finansiering av virkemidlene og tiltakene nevnt i artikkel 2
bokstav d) skal fastsettes årlig for hvert enkelt av de målrettede
virkemidlene og tiltakene i samsvar med artikkel 4 nr. 2.

Artikkel 4

1. Kommisjonen skal være ansvarlig for den finansielle og
praktiske gjennomføringen av ALTENER-programmet.

Kommisjonen skal også påse at virkemidlene under
ALTENER-programmet underlegges forhåndsgodkjenning,
overvåking og sluttvurdering som ved prosjektets avslutning
skal omfatte en vurdering av virkning, gjennomføringsgrad og
hvorvidt de opprinnelige målene er blitt nådd. 

Kommisjonen skal påse at de utvalgte mottakere framlegger en
rapport for Kommisjonen minst hver sjette måned eller, når det
gjelder prosjekter med en varighet på under ett år, halvveis i
prosjektet og i alle tilfeller ved avslutningen.

Kommisjonen skal holde komiteen fastsatt i artikkel 5
underrettet om prosjektenes utvikling.

2. Vilkårene og retningslinjene for støtte til virkemidlene og
tiltakene omhandlet i artikkel 2 skal fastsettes hvert år idet det
tas hensyn til:

a) de prioriteringer som Fellesskapet og medlemsstatene har
oppført i sine programmer for fremming av fornybare
energikilder,

b) kriterier knyttet til kostnadseffektivitet og
utviklingspotensial for fornybare energikilder og deres
virkning på sysselsettingen og miljøet, særlig på
reduksjonen av CO2-utslipp,

c) for virkemidlene omhandlet i artikkel 2 bokstav d),
støttens relative kostnad, den langsiktige kommersielle
levedyktighet, den nye produksjonskapasitet som
forventes å følge, samt omfanget av nyttegraden på tvers
av regionene og/eller landegrensene,

d) prinsippene fastsatt i traktatens artikkel 87 og de aktuelle
fellesskapsretningslinjer om statsstøtte til miljøvern.

Komiteen fastsatt i artikkel 5 skal bistå Kommisjonen ved
fastsettelsen av disse vilkår og retningslinjer.

Artikkel 5

Ved gjennomføringen av ALTENER-programmet skal
Kommisjonen bistås av komiteen nevnt i artikkel 4 i
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom.

Når det vises til denne artikkel, får artikkel 4 og 7 i beslutning
1999/468/EF anvendelse, sammenholdt med bestemmelsene i
beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
skal fastsettes til tre måneder.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
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Artikkel 6

Undersøkelsen og den interne og eksterne vurderingen av
gjennomføringen av ALTENER-programmet skal foretas i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i rådsvedtak
1999/21/EF, Euratom.

Artikkel 7

ALTENER-programmet skal være åpent for deltaking for de
assosierte statene i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med
vilkårene, herunder finansielle bestemmelser, for deltaking i
fellesskapsprogrammer fastsatt i tilleggsprotokollen til
assosieringsavtalene, eller i selve assosieringsavtalene. 

ALTENER-programmet skal også være åpent for deltaking for
Kypros på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter de samme
regler som anvendes for EFTA/EØS-statene, etter
framgangsmåter som skal avtales med nevnte stat.

Artikkel 8

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

Artikkel 9

Rådsvedtak 98/352/EF oppheves.

Artikkel 10

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. PINA MOURA

President Formann
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Felles erklæring

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen erklærer at muligheten for å åpne ALTENER-programmet
for de assosierte middelhavsstater omhandlet i MEDA-programmet bør undersøkes ved neste
gjennomgåelse av dette programmet.»  
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
9. desember 1999, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I traktatens artikkel 174 er det fastsatt at et av målene for
Fellesskapets innsats er å sikre en forsiktig og fornuftig
utnytting av naturressursene.

2) På sitt møte 29. oktober 1990 fastsatte Rådet som sitt mål
å stabilisere de samlede CO2-utslipp på 1990-nivå innen
år 2000 i hele Fellesskapet.

3) Kyoto-protokollen til De forente nasjoners
rammekonvensjon om klimaendring inneholder nye
forpliktelser for Fellesskapet og medlemsstatene til å
redusere utslipp av klimagasser.

4) For å oppnå vesentlige reduksjoner av CO2-utslippene i
Fellesskapet, er det nødvendig med en ekstra innsats,
særlig fordi CO2-utslippene forårsaket av energiforbruket
ventes å øke med omkring 3 % mellom 1995 og 2000 ved
normal økonomisk vekst. Det er derfor uomgjengelig
nødvendig å treffe tilleggstiltak.

5) Ved rådsvedtak 93/389/EØF(4) ble det innført en ordning
for overvåking av utslipp av CO2 og andre klimagasser i
Fellesskapet.

6) I sin melding av 8. februar 1990 om energi og miljø
framhevet Kommisjonen energieffektivitet som
hjørnesteinen i de framtidige anstrengelser for å redusere
energiforbrukets uheldige innvirkning på miljøet. I
kommisjonsmeldingen av 29. april 1998 med tittelen
«Energieffektivitet i Fellesskapet — en strategi for
rasjonell energiutnytting» ble det understreket at det
økonomiske potensialet er et viktig argument for igjen å
satse på å fremme energieffektivitet.

7) Det er tvingende nødvendig å bedre energiforvaltningen,
særlig ved å gjøre det mulig å utnytte de tallrike
mulighetene for å redusere energiintensiteten, som et
bidrag til vern av miljøet, til økt energiforsynings-
sikkerhet og til en bærekraftig utvikling.

8) Ved grønnboken av 11. januar 1995 og hvitboken av 
13. desember 1995 underrettet Kommisjonen Rådet og
Europaparlamentet om sitt syn på den framtidige
energipolitikken i Fellesskapet og på betydningen av
energisparing og energieffektivitetstiltak.

9) I traktatens artikkel 158 er det fastsatt at Fellesskapet skal
utvikle og videreføre sine tiltak for å styrke den
økonomiske og sosiale utjevning, og at det særlig skal
søke å minske ulikhetene mellom utviklingsnivåene i de
forskjellige områdene og bedre situasjonen i de minst
begunstigede områdene. Disse tiltakene omfatter blant
annet energisektoren.

10) Ved vedtak 91/565/EØF(5) og vedtak 96/737/EF(6)
vedtok Rådet et fellesskapsprogram for å fremme
energieffektiviteten (SAVE), som hadde som formål å
styrke Fellesskapets infrastrukturer for energieffektivitet.

11) SAVE-programmet er et viktig og nødvendig virkemiddel
for å fremme bedre energieffektivitet.

12) Det bør derfor innenfor det flerårige rammeprogrammet
for tiltak i energisektoren (1998-2002), vedtatt ved
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom(7), fastsettes et
særprogram for å fremme en fornuftig og effektiv bruk av
energiressursene. Dette særprogrammet vil i så fall
erstatte det tilsvarende gjeldende dokument.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 647/2000/EF

av 28. februar 2000

om vedtakelse av et flerårig program for å fremme energieffektivitet (SAVE) (1998-2002)(*)

2001/EØS/51/21

(1) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 44.
(2) EFT C 315 av 13.10.1998, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. mars 1999 (EFT C 175 av 21.6.1999,

s. 269), Rådets felles holdning av 28. juni 1999 (EFT C 232 av 13.8.1999,
s. 20) og europaparlamentsbeslutning av 6. oktober 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 24. januar 2000 og europa-
parlamentsbeslutning av 3. februar 2000.

(4) EFT L 167 av 9.7.1993, s. 31.

(5) EFT L 307 av 8.11.1991, s. 34.
(6) EFT L 335 av 24.12.1996, s. 50.
(7) EFT L 7 av 13.1.1999, s.16.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 79 av 30.3.2000, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2000 av 27. oktober 2000
2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 22.



13) Fellesskapet har erkjent at SAVE-programmet var et
viktig ledd i dets strategi for å redusere CO2-utslippene. I
kommisjonsmeldingen av 8. mai 1991 om Fellesskapets
energiprogramvirksomhet på regionalt plan, i Rådets
konklusjoner om meldingen og i europaparla-
mentsresolusjon av 16. juli 1993(1) ble det framholdt at
denne virksomheten burde videreføres, forsterkes og
utnyttes til støtte for Fellesskapets energistrategi. Dette
initiativet med sikte på regionale tiltak bør nå i sin helhet
innlemmes.

14) Ved gjennomføringen av europaparlaments- og
rådsbeslutning nr. 182/1999/EF av 22. desember 1998 om
Det europeiske fellesskaps femte rammeprogram for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon
(1998-2002)(2), blir det i rådsvedtak 1999/170/EF av 
25. januar 1999 om vedtakelse av et særprogram for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på
områdene energi, miljø og bærekraftig utvikling (1998-
2002(3) særlig lagt vekt på teknologi for energieffektivitet
og fornybar energi. SAVE-programmet er et politisk
virkemiddel som utfyller nevnte program.

15) Formålet med SAVE-programmet er å bedre
energiintensiteten i sluttforbruket med ytterligere ett
prosentpoeng per år utover det som ellers ville ha blitt
oppnådd.

16) På sitt møte 15.-16. desember 1994 framholdt Rådet at
målet om stabilisering av CO2-utslippene kan nås bare
ved hjelp av en rekke samordnede tiltak som tar sikte på
bedret energieffektivitet og fornuftig energiutnytting og
bygger på tilbud og etterspørsel på alle nivåer innen
produksjon, omforming, transport og forbruk av energi,
og som tar sikte på utnytting av fornybar energi, og at
disse tiltakene omfatter programmer for lokal
energiforvaltning.

17) I sin resolusjon av 10. oktober 1999 om Kommisjonens
grønnbok om energipolitikk(4) oppfordret Europa-
parlamentet til at det måtte fastsettes mål og utarbeides et
felles program for energieffektivitet og energisparing i
samsvar med de målene for utslipp av klimagasser som
det ble oppnådd enighet om i Rio de Janeiro (1992),
Berlin (1995) og senere i Kyoto (1997). Europa-
parlamentet oppfordret til at det måtte opprettes et SAVE
II-program som rådet over betydelig større ressurser enn
SAVE I-programmet, og anmodet Kommisjonen om å
utarbeide konkrete prosjekter for å klargjøre hvordan den
akter å bidra til energisparing og energieffektivitet.

18) Bedret energieffektivitet vil ha gunstig innvirkning på
både miljøet og energiforsyningssikkerheten, som begge
er av global karakter. Det er nødvendig med utstrakt
internasjonalt samarbeid for å oppnå best mulige
resultater.

19) Utslipp av mellom 180 og 200 millioner tonn CO2 kan
unngås innen år 2000 ved hjelp av en bedring av
energiintensiteten i sluttforbruket på 5 % utover det som
normalt kan ventes. Disse tallene kan forbedres
ytterligere ved en mer effektiv og fornuftig utnytting av
energiressursene.

20) Det er politisk og økonomisk ønskelig å åpne
programmet for de assosierte statene i Sentral- og Øst-
Europa i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske
råds møte i København 21. og 22. juni 1993, som er blitt
bekreftet på senere møter i Det europeiske råd, og som
skissert i kommisjonsmeldingen om dette emne i mai
1994, samt for Kypros.

21) For å sikre at fellesskapsstøtten brukes effektivt og at
dobbeltarbeid unngås, vil Kommisjonen påse at
prosjektene blir grundig forhåndsvurdert. Den vil
systematisk følge opp og vurdere utviklingen i og
resultatene av prosjekter som mottar støtte samt av
tilknyttet virksomhet på området fornybare energikilder.

22) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
vedtak, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5).

23) I dette vedtak fastsettes det for hele programmets
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den
årlige budsjettbehandlingen, i henhold til nr. 33 i den
tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehand-
lingen(6).

24) Dette vedtak erstatter rådsvedtak 96/737, som derfor bør
oppheves —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Innenfor det flerårige rammeprogrammet for tiltak i
energisektoren skal Fellesskapet for tidsrommet 1998-2002
gjennomføre et særprogram til støtte for lovgivningsmessige
og ikke-lovgivningsmessige tiltak med sikte på å fremme en
fornuftig og effektiv utnytting av energiressursene (heretter
kalt «SAVE-programmet»).

I tillegg til de prioriterte målene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i
rådsvedtak 1999/21/EF, Euratom, skal SAVE-programmets
mål være:

a) å stimulere til energieffektivitetstiltak innen alle sektorer,
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b) å oppmuntre private og offentlige forbrukere samt
industrien til å investere i energisparing,

c) å legge forholdene til rette for å bedre energiintensiteten
i sluttforbruket.

2. Innenfor rammen av SAVE-programmet skal
Fellesskapet finansiere tiltak som kommer inn under dette
vedtaks mål.

Artikkel 2

Innenfor rammen av programmet skal følgende kategorier
energieffektivitetstiltak finansieres:

a) undersøkelser og beslektede tiltak som tar sikte på å
innføre, gjennomføre, utfylle og vurdere virkningene av
fellesskapstiltak (f.eks. frivillige avtaler, herunder
tilknyttede mål og overvåking av disse, mandater til
standardiseringsorganer, fellesinnkjøp og lovgivning)
som er truffet for å bedre energieffektiviteten, under-
søkelser av energiprisenes innvirkning på energieffek-
tiviteten, undersøkelser med sikte på å innføre
energieffektivitet som et kriterium i fellesskaps-
programmer, samt undersøkelser som innebærer
samordning på internasjonalt plan,

b) målrettede forsøksordninger på bestemte områder som tar
sikte på å påskynde investeringer på området
energieffektivitet og/eller å bedre energiforbruksmønstre,
og som skal gjennomføres av offentlige og private
foretak eller organisasjoner, herunder eventuelt lokale
uavhengige energisentre eller -byråer, samt av
eksisterende fellesskapsnett eller midlertidige grupper av
organisasjoner og/eller foretak som er opprettet for å
gjennomføre prosjektene,

c) tiltak som foreslås av Kommisjonen for å oppmuntre til
utveksling av erfaringer, og som har som formål å bedre
samordningen av virksomhet på internasjonalt plan, på
fellesskapsplan og på nasjonalt, regionalt og lokalt plan
ved hjelp av egnede midler for informasjonsspredning,

d) tiltak som nevnt i bokstav c), men som er foreslått av
andre enn Kommisjonen,

e) overvåking av framskritt innen energieffektivitet i
Fellesskapet og i de enkelte medlemsstater samt løpende
vurdering og oppfølging av tiltakene som gjennomføres
innenfor rammen av SAVE-programmet, herunder blant
annet konkrete målinger (for eksempel energiregnskap)
før og etter gjennomføring av tiltak, intervensjoner,
stimuleringstiltak osv,

f) særlige tiltak for å bedre energiforvaltningen på regionalt
plan og i byer, med sikte på å oppnå større utjevning
mellom medlemsstater og regioner med hensyn til
energieffektivitet.

Artikkel 3

1. Alle kostnader i forbindelse med tiltakene omhandlet i
artikkel 2 bokstav a), c) og e) skal belastes De europeiske
fellesskaps alminnelige budsjett.

2. Tiltakene omhandlet i artikkel 2 bokstav b), d) og f) skal
finansieres med høyst 50 % av de samlede kostnader.

3. Den gjenstående finansiering av tiltakene omhandlet i
artikkel 2 bokstav b), d) og f) kan skje ved offentlige eller
private midler eller ved en kombinasjon av begge.

Artikkel 4

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av SAVE-
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 fastsettes til
66 millioner euro.

2. De årlige bevilgningene skal godkjennes av
budsjettmyndigheten innenfor rammen av de finansielle
overslag.

Artikkel 5

1. Kommisjonen skal være ansvarlig for den finansielle og
praktiske gjennomføring av SAVE-programmet.

Kommisjonen skal også påse at det for tiltak innenfor rammen
av SAVE-programmet blir foretatt forhåndsvurdering,
oppfølging samt en sluttvurdering etter at prosjektet er
avsluttet, der det blant annet skal vurderes hvordan tiltakene
har virket og er blitt gjennomført, og hvorvidt de opprinnelige
mål er nådd.

2. De utvalgte støttemottakerne skal framlegge en rapport
for Kommisjonen hver sjette måned og etter at prosjektet er
avsluttet.

3. Vilkårene og retningslinjene for støtte til alle tiltakene
omhandlet i artikkel 2 skal fastlegges hvert år, idet det tas
hensyn til:

— kriterier for kostnadseffektivitet, innsparingspotensial
samt miljøvirkning, særlig reduksjon i CO2-utslippene,

— prioritetslisten omhandlet i artikkel 7,

— utjevningen mellom medlemsstatene med hensyn til
energieffektivitet.

Komiteen omhandlet i artikkel 6 skal bistå Kommisjonen med
å fastlegge nevnte vilkår og retningslinjer.

Artikkel 6

Ved gjennomføringen av SAVE-programmet skal Kommisjonen
bistås av komiteen omhandlet i artikkel 4 i rådsvedtak
1999/21/EF, Euratom.
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Når det vises til denne artikkel, får artikkel 4 og 7 i beslutning
1999/468/EF anvendelse, sammenholdt med bestemmelsene i
beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
skal fastsettes til tre måneder.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7

Kommisjonen skal hvert år utarbeide en prioritetsliste for
finansiering innenfor rammen av SAVE-programmet. På
grunnlag av sammenfattende opplysninger som hver
medlemsstat oversender hvert år, skal det ved utarbeidingen av
listen tas hensyn til hvordan SAVE-programmet og de
nasjonale programmer utfyller hverandre. Områder der de
nevnte programmer utfyller hverandre best, skal ha forrang.

Komiteen omhandlet i artikkel 6 skal bistå Kommisjonen ved
utarbeidingen av prioritetslisten.

Artikkel 8

Undersøkelsen og den interne og eksterne vurderingen av
gjennomføringen av SAVE-programmet skal foretas i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 5 i rådsvedtak 1999/21/EF,
Euratom.

Artikkel 9

SAVE-programmet skal være åpent for deltaking for de
assosierte statene i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med

vilkårene, herunder finansielle bestemmelser, for deltaking i
fellesskapsprogrammer fastsatt i tilleggsprotokollen til
assosieringsavtalene, eller i selve assosieringsavtalene.

SAVE-programmet skal også være åpent for deltaking for
Kypros på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter de samme
regler som anvendes for EFTA/EØS-statene, etter
framgangsmåter som skal avtales med nevnte stat.

Artikkel 10

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

Artikkel 11

Rådsvedtak 96/737/EF oppheves.

Artikkel 12

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. PINA MOURA

President Formann
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