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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 180 av 19.7.2000, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 1.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 161 av 1.7.2000, s. 62.
(3) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) EFT L 67 av 15.3.2000, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1437/2000(2), særlig artikkel 11 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91 kan produkter som er importert fra en
tredjestat markedsføres bare dersom de har sin
opprinnelse i en tredjestat som er oppført på en liste
utarbeidet i samsvar med kriteriene fastsatt i nevnte
artikkel nr. 2. Listen finnes i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 548/2000(4).

2) De australske myndigheter har anmodet Kommisjonen
om at et nytt inspeksjons- og sertifiseringsorgan inntas på
listen i samsvar med forordning (EØF) nr. 94/92.

3) De australske myndigheter har framlagt for
Kommisjonen alle garantier og opplysninger som er
nødvendige for å forsikre den om at det nye kontroll- og
sertifiseringsorganet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel
11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 endres som vist i
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1566/2000

av 18. juli 2000

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import
fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91(*)

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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2000.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

2002/EØS/53/01



VEDLEGG

Nr. 3 i teksten som omhandler Australia skal lyde:

«Kontrollorganer:

— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

— Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

— Biological Farmers of Australia (BFA)

— Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)

— Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)

— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)».
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 63 av 3.3.2001, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 1.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 241 av 26.9.2000, s. 39.-

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2020/2000(2), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2092/91, har visse medlemsstater
siden 1997 oversendt opplysninger for å endre visse
bestemmelser i vedlegg II.

2) Kompostert husholdningsavfall og kompostert blanding
av vegetabilsk materiale er produkter som før forordning
(EØF) nr. 2092/91 ble vedtatt, var i alminnelig bruk i
samsvar med det praktiske regelverk for økologisk
landbruk som anvendes i Fellesskapet. Disse produktene
er nå også tilgjengelige etter annen fermentering enn
kompostering, særlig anaerob fermentering for
produksjon av biogass. Endringene for disse produktene
haster på bakgrunn av den forestående
landbrukssesongen, der produktene i henhold til de
strenge kravene som er fastsatt i vedlegg I del A i
forordningen, kan brukes til gjødsel. Anaerob
fermentering for produksjon av biogass er en prosess som
i prinsippet oppfyller miljøvernmålene for økologisk
landbruk.

3) Det er nødvendig å korrigere navnet på produktet
«thomasfosfat» på flere språk slik at det dekker det
samme produktet. Det har også vist seg at produktet ikke
var oppført i den portugisiske versjonen av
kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94(3), som fastsatte
del A i vedlegg II. Denne utelatelsen bør derfor
korrigeres.

4) Erfaringene med bruken av kalkslam fra
sukkerproduksjon i økologisk landbruk har vist at det er
hensiktsmessig å tillate at denne bruken fortsetter etter
31. mars 2002.

5) Mange preparater av pyretrin, som er utvunnet av
Chrysanthemum cinerariaefolium, innholder
piperonylbutoksid som synergist. Vilkårene for bruk av
disse preparatene bør derfor skjerpes.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse umiddelbart.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 436/2001

av 2. mars 2001

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2001.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

(3) EFT L 255 av 1.10.1994, s. 84.

2002/EØS/53/02
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VEDLEGG

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

1. I del «A. GJØDSEL OG JORDFORBEDRINGSMIDLER» gjøres følgende endringer:
 
 a) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kompostert husholdningsavfall erstattes med følgende:

  

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Kompostert eller fermentert husholdningsavfall Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall, som 
har gjennomgått kompostering eller anaerob fermentering 
for produksjon av biogass

Bare vegetabilsk avfall og avfall fra dyr

Produsert i et lukket og overvåket innsamlingssystem som er 
godkjent av medlemsstaten

Høyeste konsentrasjon i mg/kg tørrstoff: kadmium: 0,7; kob-
ber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; kvikksølv: 0,4; krom 
(i alt): 70; krom (VI): 0 (*)

Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndig-
heten

Bare i et tidsrom som utløper 31. mars 2002

(*)   Bestemmelsesgrense.»

 
 
 b) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kompostert blanding av vegetabilsk materiale erstattes med 

følgende:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Kompostert eller fermentert blanding av vegeta-
bilsk materiale

Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale, 
som har gjennomgått kompostering eller anaerob fermente-
ring for produksjon av biogass

Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndig-
heten»

 

 

 c) I den danske, tyske, greske, nederlandske, svenske og finske versjonen av tabellen endres følgende betegnelser:

  — på dansk endres betegnelsen «Thomasslagger» til «Jernværksslagger»,

  — på tysk endres betegnelsen «Thomasphosphat» til «Schlacken der Eisen- und Stahlzubereitung»,

  — på gresk endres betegnelsen «Óêùñßåò áðïöùóöáôþóåùò (óêùñßåò ôïõ ÈùìÜ)» til «Óêùñßåò 
áðïöùóöáôþóåùò»,

  — på nederlandsk endres betegnelsen «Thomasslakkenmeel» til «Metaalslakken»,

  — på finsk endres betegnelsen «Tuomaskuona» til «Kuona»,

  — på svensk endres betegnelsen «Basisk slagg (Thomasslagg)» til «Basisk slagg».

 
 d) I den portugisiske versjonen av tabellen innsettes følgende produkt etter «Fosfato de aluminio e calcio»:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Escorias de desfosforaçao Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo ou 
pela autoridade de controlo»
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 e) I tabellen skal bestemmelsene om oppføring av kalkslam fra sukkerproduksjon erstattes med følgende:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Kalkslam fra sukkerproduksjon Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndig-
heten»

2. I del «B. VERNEMIDLER» gjøres følgende endringer i tabellen «1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk 
opprinnelse»:

 
 Oppføringen av «Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium» erstattes med følgende:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum cineraria-
efolium

Insektmiddel

Behovet anerkjent av kontrollorganet eller kontrollmyndig-
heten»



(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av 19.4.2001, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 2.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 336 av 30.12.2000, s. 72.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2908/2000(2), særleg artikkel 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Fellesskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og

nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Tiamylal og tiopentalnatrium bør førast opp i vedlegg II
til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

Nr. 53/6 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 749/2001

av 18. april 2001

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.

2002/EØS/53/03



Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. april 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

24.10.2002 Nr. 53/7EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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24.10.2002 Nr. 53/9EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 749/2001(2), særleg artikkel 7
og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Fellesskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og

nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Acetylsalisylsyre, acetylsalisylsyre DL-lysin,
karbasalatkalsium og natriumacetylsalisylat bør førast
opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 750/2001

av 18. april 2001

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 109 av 19.4.2001, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 2.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 109 av 19.4.2001, s. 32.

2002/EØS/53/04



Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. april 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, 

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2001(2), særleg artikkel 
6, 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Felleskapet på dette området, bør

maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Meloksikam og tilmicosin bør førast opp i vedlegg I til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord.

Nr. 53/12 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1274/2001

av 27. juni 2001

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/05

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1. 
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 175 av 28.6.2001, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 2.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 118 av 27.4.2001, s. 6.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. juni 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 177 av 30.6.2001, s. 52, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 2.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 118 av 27.4.2001, s. 6.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, 

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2001(2), særlig artikkel 6,
7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Felleskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Florfenikol bør førast opp i vedlegg I til forordning
(EØF) nr. 2377/90. 

7) For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar
bør det tidsrommet som det i vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2377/90 tidlegare er fastsett at dei mellombels
maksimumsgrensene for restmengder er gyldige for,
lengjast for cefalonium, morantel og metamizol. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord.

Nr. 53/14 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1322/2001

av 29. juni 2001

om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en 
framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder

av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/06

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. juni 2001.
For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1322/2001(2), særlig artikkel 6, 7 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsettes maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan fastsettes først
etter at Komiteen for veterinærpreparater har
gjennomgått alle opplysninger av betydning for
spørsmålet om restmengdene av det aktuelle stoffet er
uskadelige for forbrukeren av næringsmidler av animalsk
opprinnelse, og om restmengdenes innvirkning på
industriell bearbeiding av næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse bør det angis i hvilke dyrearter slike
restmengder kan forekomme, hvilke nivåer som kan
tillates for hvert av de aktuelle kjøttvev fra det
behandlede dyr (målvev), og arten av den restmengde
som er av betydning for kontrollen av restmengder
(restmarkør).

4) For kontrollen av restmengder, som fastsatt i
Fellesskapets regelverk på området, bør
maksimumsgrenser for restmengder vanligvis fastsettes
for målvev fra lever eller nyrer. Imidlertid er lever og
nyrer ofte fjernet fra skrotter i internasjonal handel, og
det bør derfor også fastsettes grenseverdier for muskel-
eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater er beregnet på å tilføres
eggleggende fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør
det også fastsettes grenseverdier for egg, melk eller
honning.

6) Bacitracin (storfe, melk), rafoxanid, kumafos, cyromazin
og doramektin (dyr av hjortefamilien, herunder reinsdyr),
bør oppføres i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Amprolium og tiludronsyre, dinatriumsalt bør oppføres i
vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90.

8) For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige
undersøkelser bør gyldighetstiden for de midlertidige
maksimumsgrenser som tidligere er fastsatt i vedlegg III
til forordning (EØF) nr. 2377/90, forlenges for piperazin.

9) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet
til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av
bestemmelsene i denne forordning kan være nødvendige
i tillatelsene til markedsføring av de aktuelle
veterinærpreparatene gitt i henhold til rådsdirektiv
81/851/EØF(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2000/37/EF(4).

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den 60. dag etter at den er kunngjort.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1478/2001

av 18. juli 2001

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en f
ramgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder

av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/07

(3) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1. 
(4) EFT L 139 av 10.6.2000, s. 25. 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 19.7.2001, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 2.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. 
(2) EFT L 177 av 30.6.2001, s. 52. 



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

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 205 av 31.7.2001, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 177 av 30.6.2001, s. 52.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om evn framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1322/2001(2), særlig artikkel 6, 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av

regelverket til Felleskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Cefapirin, klavulansyre og moksidektin bør førast opp i
vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå den 60. dagen etter at ho er kunngjord.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1553/2001

av 30. juli 2001

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/08

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. juli 2001.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 227 av 23.8.2001, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 205 av 31.7.2001, s. 16.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1553/2001(2), særleg artikkel 6, 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Fellesskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,

og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Mebendazol bør førast opp i vedlegg I til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

7) Natriumtosylkloramid bør førast opp i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

8) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1680/2001

av 22. august 2001

om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en 
framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder

av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/09

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.



Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. august 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 246 av 15.9.2001, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 227 av 23.8.2001, s. 33.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1680/2001(2), særleg artikkel 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Fellesskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og
nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Deltametrin (storfe, sau) bør førast opp i vedlegg I til
forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Sorbitantrioleat bør førast opp i vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2377/90.

8) For gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar
bør det tidsrommet som det i vedlegg III til forordning
(EØF) nr. 2377/90 tidlegare er fastsett at dei mellombels
maksimumsgrensene for restmengder er gyldige for,
lengjast for deltametrin (kjukling).

9) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra
i samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

Nr. 53/26 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1815/2001

av 14. september 2001

om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en 
framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder

av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/10

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.



Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. september 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

24.10.2002 Nr. 53/27EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.52/28 17.10.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Nr. 53/28 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

V
E
D
LE
G
G

A
. 

I 
ve

dl
eg

g 
I 

til
 f

or
or

dn
in

g 
(E

Ø
F)

 n
r. 

23
77

/9
0 

ve
rt

 d
et

 g
jo

rt
 f

øl
gj

an
de

 e
nd

ri
ng

ar
:

 
2.

 
Pa

ra
si

ttm
id

le
r

 
2.

2.
 

M
id

le
r 

m
ot

 e
kt

op
ar

as
itt

er

 
2.

2.
3.

 
Py

re
tr

in
 o

g 
py

re
tr

oi
de

r

Fa
rm

ak
ol

og
is

k 
vi

rk
so

m
m

e 
st

of
fe

r
R

es
tm

ar
kø

r
D

yr
ea

rt
M

R
L

M
ål

ve
v

A
nd

re
 b

es
te

m
m

el
se

r

«D
el

ta
m

et
ri

n
D

el
ta

m
et

ri
n

St
or

fe
10

 µ
g/

kg
M

us
kl

er
Sk

al
 i

kk
e 

br
uk

es
 t

il 
dy

r 
so

m
 g

ir
 m

el
k 

be
re

gn
et

 p
å 

ko
ns

um
»

50
 µ

g/
kg

Fe
tt

10
 µ

g/
kg

L
ev

er

10
 µ

g/
kg

N
yr

er

20
 µ

g/
kg

M
el

k

Sa
u

10
 µ

g/
kg

M
us

kl
er

50
 µ

g/
kg

Fe
tt

10
 µ

g/
kg

L
ev

er

10
 µ

g/
kg

N
yr

er

B
. 

I 
ve

dl
eg

g 
II

 ti
l f

or
or

dn
in

g 
(E

Ø
F)

 n
r. 

23
77

/9
0 

ve
rt

 d
et

 g
jo

rt
 f

øl
gj

an
de

 e
nd

ri
ng

ar
:

 
2.

 
O

rg
an

is
ke

 f
or

bi
nd

el
se

r

Fa
rm

ak
ol

og
is

k 
vi

rk
so

m
m

e 
st

of
fe

r
D

yr
ea

rt
A

nd
re

 b
es

te
m

m
el

se
r

«S
or

bi
ta

nt
ri

ol
ea

t
A

lle
 a

rt
er

 s
om

 b
ru

ke
s 

til
 p

ro
du

ks
jo

n 
av

 n
æ

ri
ng

sm
id

le
r»

C
. 

I 
ve

dl
eg

g 
II

I 
til

 f
or

or
dn

in
g 

(E
Ø

F)
 n

r. 
23

77
/9

0 
ve

rt
 d

et
 g

jo
rt

 f
øl

gj
an

de
 e

nd
ri

ng
ar

:

 
2.

 
Pa

ra
si

ttm
id

le
r

 
2.

2.
 

M
id

le
r 

m
ot

 e
kt

op
ar

as
itt

er

 
2.

2.
3.

 
Py

re
tr

in
 o

g 
py

re
tr

oi
de

r

Fa
rm

ak
ol

og
is

k 
vi

rk
so

m
m

e 
st

of
fe

r
R

es
tm

ar
kø

r
D

yr
ea

rt
M

R
L

M
ål

ve
v

A
nd

re
 b

es
te

m
m

el
se

r

«D
el

ta
m

et
ri

n
D

el
ta

m
et

ri
n

K
yl

lli
ng

10
 µ

g/
kg

M
us

kl
er

M
id

le
rt

id
ig

e 
M

R
L

 u
tlø

pe
r 

1.
7.

20
03

»

50
 µ

g/
kg

H
ud

 o
g 

fe
tt

10
 µ

g/
kg

L
ev

er

10
 µ

g/
kg

N
yr

er

50
 µ

g/
kg

E
gg



24.10.2002 Nr. 53/29EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 258 av 27.9.2001, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 227 av 23.8.2001, s. 33.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(1), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1680/2001(2), særleg artikkel 7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det
gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av
alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr
som er meinte for næringsmiddelproduksjon.

2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle
viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av
det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til
kva innverknad restmengdene har på den industrielle
foredlinga av næringsmiddel.

3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av
animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar
slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder
som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret
som er handsama (målvev), og kva type restmengd som
skal kontrollerast (restmarkør).

4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av
regelverket til Fellesskapet på dette området, bør
maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis
fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og

nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel,
og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel-
eller feittvev.

5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6) Vitamin A bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2377/90.

7) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald
av rådsdirektiv 81/851/EØF(3), sist endra ved
kommisjonsdirektiv 2000/37/EF(4).

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1879/2001

av 26. september 2001

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

2002/EØS/53/11

(3) TEF L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) TEF L 139 av 10.6.2000, s. 25.



Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. september 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69 av 10.3.2001, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 6.

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 
23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved
eksisterende stoffer(1), særlig artikkel 11 nr. 2, 

og ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsatt
hvilken framgangsmåte som skal følges for
risikovurderingen av stoffene på prioritetslistene i den
medlemsstat som er utpekt som rapporterende
medlemsstat.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) fastsetter
prinsippene for vurderingen av risikoene for mennesker
og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar med
forordning (EØF) nr. 793/93.

3) Den rapporterende medlemsstat bør eventuelt foreslå,
etter å ha vurdert risikoen for mennesker og miljø ved et
gitt prioritert stoff, en strategi for å begrense risikoen,
herunder kontrolltiltak og/eller overvåkingsprogrammer.

4) Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 inneholder
bestemmelser om at resultatene av risikovurderingen og
den anbefalte strategien for begrensning av risikoene når
det gjelder stoffer på prioritetslistene bør vedtas på
fellesskapsplan i samsvar med framgangsmåten som er
fastsatt i artikkel 15 og offentliggjøres av Kommisjonen.

5) Artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 fastsetter at
forordningen bør gjelde uten at Fellesskapets regelverk
om vern av forbrukere og om sikkerhet og vern av helsen
til arbeidstakere på arbeidsplassen berøres, særlig
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om

iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

6) En første prioritetsliste som identifiserer stoffer som
krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1179/94(4). Denne
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en vurdering
av følgende:

— kumen.

7) En andre prioritetsliste som identifiserer stoffer som
krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2268/95(5). Denne andre
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en vurdering
av følgende:

— difenyleter, pentabromderivat.

8) Den rapporterende medlemsstat har fullført vurderingen
av hvilken risiko de to forannevnte stoffene innebærer
med hensyn til mennesker og miljø(6), og har om
nødvendig foreslått strategier for å begrense risikoene.

9) Resultatene av risikovurderingen av de to stoffene og de
anbefalte strategiene for risikoreduksjon for ett av de to
nevnte stoffene, bør vedtas på fellesskapsplan.

10) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 793/93 skal Kommisjonen ta hensyn til resultatene av
risikovurderingen og den anbefalte strategi for
begrensning av risikoene, ved forslag om
fellesskapstiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og
preparater(7), innenfor rammen av direktiv 89/391/EØF
samt innenfor rammen av andre relevante eksisterende
fellesskapsdokumenter.

11) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE) er rådspurt og har avgitt en uttalelse med
hensyn til risikovurderingsrapportene som det vises til i
denne rekommandasjon.
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 5. mars 2001

om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene 
difenyleter, pentabromderivat og kumen(*)

[meddelt under nummer K(2001) 439]

(2001/194/EF)

2002/EØS/53/12

(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(4) EFT L 131 av 26.5.1994, s. 3.
(5) EFT L 231 av 28.9.1995, s. 18.
(6) De fullstendige risikovurderingsrapportene, slik de er oversendt

Kommisjonen av de rapporterende medlemsstater, er offentlig tilgjengelige.
Korte sammendrag er også tilgjengelige. Begge kan finnes på nettstedet til
Det europeiske kjemikaliebyrå, Institutt for helse og forbrukervern ved Det
felles forskningssenter i Inspra, Italia (http://ecb.ei.jrc.it/existing-
chemicals/).

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.



(1) Miljørisikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens
uttalelse ble framlagt på det 13. plenumsmøtet i Brussel 4. februar 2000, og
risikovurderingsrapporten for menneskers helse ble gjennomgått av CSTEE
og dens uttalelse ble framlagt på det 16. plenumsmøtet i Brussel 19. juni
2000. CSTEEs uttalelser finnes på nettstedet:
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).

12) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel
15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Alle sektorer som importerer, produserer, transporterer,
lagrer, benytter i et preparat eller i annen bearbeiding,
bruker, disponerer eller gjenvinner følgende stoff:

— difenyleter, pentabromderivat
CAS-nr. 32534-81-9
EINECS-nr. 251-084-2

skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen, slik de
er oppsummert i del I (menneskers helse/miljø) i vedlegg I.
Resultatene ble formulert i lys av uttalelsene fra
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE)(1).

2. Strategiene for risikoreduksjon fastsatt i del II (strategi for
begrensning av risikoene) i vedlegg I bør gjennomføres.

3. Alle sektorer som importerer, produserer, transporterer,
lagrer, benytter i et preparat eller i annen bearbeiding,
bruker, disponerer eller gjenvinner følgende stoff:

— kumen
CAS-nr. 98-82-8
EINECS-nr. 202-704-5

skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen, slik de
er oppsummert i del I (menneskers helse/miljø) i vedlegg
II. Resultatene ble formulert i lys av uttalelsene fra
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE)(2).

Utferdiget i Brussel, 5. mars 2001.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen
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(2) Risikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens uttalelse ble
avgitt på det 15. plenumsmøtet i Brussel 5. mai 2000. CSTEEs uttalelser
finnes på nettstedet: 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).



VEDLEGG I

CAS-nr. 32534-81-9 EINECS-nr. 251-084-2

C12H5Br5O

EINECS-navn: difenyleter, pentabromderivat

IUPAC-navn: pentabromdifenyleter

Rapporterende medlemsstat: Det forente kongerike

Klassifisering (*): Xn; R48/21/22
R64
N; R50-53

(*) Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1).

Risikovurderingen er basert på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat.

I risikovurderingen er det, basert på den tilgjengelige informasjon, slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet som et flammehemmende tilsetningsstoff i produksjonen av polyuretanskum til bruk i for eksempel møbler og
møbelstopping. Bruk som flammehemmende tilsetningsstoff i epoksyharpiks, fenolharpiks, umettede polyestere og
tekstiler er nevnt i andre gjennomgåelser, men har ikke vært kjent av industrien som leverer til Det europeiske fellesskap
på mer enn 20 år. Det var ikke mulig å framskaffe informasjon om bruken av den totale mengden av stoffet produsert
i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det kan derfor forekomme bruksområder som ikke omfattes av denne
risikovurderingen.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

ARBEIDSTAKERE

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene ved livslang eksponering for
stoffet.

Informasjonskravene er:

— data for hudeksponering for arbeidstakere,

— omfanget av opptak gjennom huden (kvantitative data) bør presiseres ved at det foretas en hensiktsmessig
undersøkelse av opptak gjennom huden, avhengig av resultatet av denne undersøkelsen (dvs. en indikasjon på
betydelig opptak gjennom huden), kan det vise seg nødvendig å foreta en oral toksikokinetisk undersøkelse for å
framskaffe tilstrekkelig sammenlignende informasjon for tolkningen av tilgjengelige toksisitetsundersøkelser for
oral tilførsel,

— helseovervåkingsdata kreves for å undersøke tegn på klorakne hos arbeidstakere,

— metode for beskrivelse av risiko for bioakkumulative stoffer (livslang eksponering), dette kan innebære at det
foretas en livslang undersøkelse på gnagere, avhengig av hvordan metoden for vurdering av livslang eksponering
blir utviklet og de data det måtte være behov for for anvendelse av en slik metode.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

FORBRUKERE

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene når det gjelder livslang
eksponering for stoffet.
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Informasjonskravene er:

— metode for beskrivelse av risiko for bioakkumulative stoffer (livslang eksponering), dette kan innebære at det
foretas en livslang undersøkelse på gnagere, avhengig av hvordan metoden for vurdering av livslang eksponering
blir utviklet og de data det måtte være behov for for anvendelse av en slik metode.

— faktiske målte eksponeringsdata fra lokale kilder.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

SPEDBARN SOM EKSPONERES GJENNOM MELK

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene når det gjelder spedbarns
eksponering for stoffet gjennom morsmelk og kumelk.

Informasjonskravene er:

— informasjon om toksikokinetikken til stoffet med hensyn til morsmelk, herunder spedbarnets opptak fra morsmelk,
tidsforløpet for utskillelse gjennom morsmelk under laktasjon hos mennesker, samt de framtidige
utviklingstendensene i nivået av stoffet i morsmelk,

— informasjon om den relative toksisiteten til stoffet for leveren hos unge (nyfødte) og voksne dyr,

— ytterligere undersøkelser av potensielle virkninger for atferd etter tilførsel hos nyfødte for å fastslå
reproduserbarheten av virkninger, virkningene ved gjentatt tilførsel og betydningen av virkningene på utviklingen
hos mennesker,

— en reproduksjonsundersøkelse over flere generasjoner for å bestemme om det kan være observert andre virkninger
etter eksponering via morsmelk. Dersom en slik undersøkelse utformes på riktig måte, kunne den besvare
spørsmålet om hvorvidt unge dyr er mer følsomme for levervirkninger og om det forekommer forskjeller i atferd,

— eksponeringsanslag fra lokale og regionale kilder angående konsentrasjonen av stoffet i kumelk.

Strategien for begrensning av miljørisiko i del II i vedlegg I vil imidlertid fjerne behovet for ytterligere informasjon.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller forsøk eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ATMOSFÆREN

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikobegrensende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ØKOSYSTEMET I VANN OG ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:

— det er uro over virkninger på det lokale miljøet i vann (sedimenter) og på land som følge av eksponering som
skyldes produksjon av polyuretanskum,

— det er uro over sekundær forgiftning av de deler av miljøet som er nevnt foran, både lokalt og regionalt, som følge
av eksponering som skyldes produksjon og/eller bruk av polyuretanskum.
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(1) Selv om strategien for risikovurdering og risikoreduksjon bare har nevnt produksjon og bruk av stoffet i produksjonen av
polyuretanskum, vil all annen bruk som fører til avgivelse, utslipp og spill til miljøet, ikke være akseptabel.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene for mikroorganismer i
renseanlegg.

— det vil være nødvendig med en undersøkelse av mikroorganismer i renseanlegg for å bøte på datamangelen.

Strategien for begrensning av miljørisiko i del II i vedlegg I vil imidlertid fjerne behovet for ytterligere informasjon.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

for MENNESKERS HELSE

Selv om det formelle resultatet av risikovurderingen for menneskers helse for stoffet er at det er nødvendig med
ytterligere informasjon/undersøkelse, merket medlemsstatene seg usikkerheten med hensyn til risikobeskrivelsen for
spedbarn som eksponeres for stoffet gjenom melk. Det var særlig usikkerhet om konsentrasjonen i morsmelk hos
mennesker ville kunne øke i løpet av den tiden det ville ta å framskaffe den informasjon som er nødvendig for å forbedre
risikobeskrivelsen og å fjerne noen av usikkerhetsmomentene. Eventuelle risikoreduserende tiltak som foreslås for
stoffet, må ta hensyn til uroen over spedbarn som eksponeres gjennom melk.

for MILJØET

Restriksjoner på markedsføring og bruk av stoffet og av varer som inneholder stoffet bør vurderes på fellesskapsplan,
for å kontrollere sekundær forgiftningsrisiko som skyldes produksjon og bruk av polyuretanskum(1).

Tiltakene som er nevnt for å verne miljøet, vil også begrense menneskers eksponering for stoffet.

Eventuell framtidig bruk av stoffet bør overvåkes.

Det bør vurderes å overvåke import av varer med opprinnelse utenfor Fellesskapet.
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(1) Disse tiltakene omfatter bruk av de grenseverdier for eksponering i arbeidet som er fastsatt på fellesskapsplan for vern av
arbeidstakere mot kjemisk risiko. Kumen omfattes av vedlegget til kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 (EFT L 142 av
16.6.2000, s. 47), som oppretter en første liste over veiledende grenseverdier for eksponering i arbeidet, i henhold til rådsdirektiv
98/24/EF (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11) om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske
agensar på arbeidsplassen.

VEDLEGG II

CAS-nr. 98-82-8 EINECS-nr. 202-704-5

C9H12

EINECS-navn: kumen

Rapporterende medlemsstat: Spania

Klassifisering (*): R10
Xn; R65
Xi; R37
N; R51-53

(*) Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske

utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige

stoffer (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1).

Risikovurderingen er basert på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat.

I risikovurderingen er det, basert på den tilgjengelige informasjon, slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet som et mellomprodukt i kjemisk industri til produksjon av fenol og aceton. Andre bruksområder er som
utgangsstoff for produksjon av vaskemidler, i syntesen av alfa-metylstyren, acetofenon og diisopropylbenzen og som
katalysator for akryl/polyester-harpikser. Det var ikke mulig å framskaffe informasjon om bruken av den totale
mengden av stoffet produsert i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det kan derfor forekomme bruksområder
som ikke omfattes av denne risikovurderingen.

Risikovurderingen har identifisert andre kilder av eksponering for stoffet for mennesker og miljø, særlig i
petroleumsprodukter, som ikke er resultat av livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det europeiske
fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne eksponering, er ikke en del av denne
risikovurdering. De fullstendige risikovurderingsrapportene, slik de er oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat, inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelse eller for risikoreduserende tiltak ut
over de som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige(1).

B.   MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelse eller for risikoreduserende tiltak ut
over de som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt foran.
Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt foran.
Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

Ingen
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24.10.2002 Nr. 53/39EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION —

1. SOM ER SEG BEVISST målene i traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig fritt
varebytte og fri bevegelighet for personer og tjenester,
etableringsadgang, forbrukervern og vern av folkehelsen
og miljøet,

2. SOM ER SEG BEVISST sine konklusjoner av 30. mars
1998 om gjensidig anerkjennelse,

3. SOM ØNSKER VELKOMMEN Kommisjonens melding
om gjensidig anerkjennelse, utarbeidet i forbindelse med
oppfølging av handlingsplanen for det felles marked og
Kommisjonens første toårsrapport om anvendelse av
prinsippet om gjensidig anerkjennelse på markedet for
varer og tjenester,

4. SOM UNDERSTREKER at prinsippet om gjensidig
anerkjennelse i en rekke tilfeller har bidratt positivt til
fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester og medført
betydelige fordeler for det felles markeds virkemåte,
særlig for små og mellomstore bedrifter,

5. SOM ANERKJENNER at anvendelsen av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse av varer og tjenester
hovedsakelig er medlemsstatenes ansvar, og at det er
Kommisjonens oppgave å påse at prinsippet anvendes
korrekt,

6. SOM ANSER at det for å sikre det felles markeds gode
virkemåte kreves harmonisert lovgivning,
standardisering, instrumenter for samsvarsvurdering,
som akkreditering, og gjensidig anerkjennelse,

7. SOM UNDERSTREKER behovet for korrekt anvendelse
av prinsippet om gjensidig anerkjennelse i forbindelse
med utvidelsen av Unionen,

8. SOM UNDERSTREKER betydningen av gjensidig
anerkjennelse også i forbindelse med Verdens
handelsorganisasjon og den nye forhandlingsrunden om
internasjonal handel,

9. SOM PÅPEKER behovet for en ytterligere innsats for å
bedre anvendelsen av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse. Oppmerksomheten må særlig rettes mot
problemer på visse områder av varesektoren
(næringsmidler, elektromekanikk, byggevarer og
motorvogner), tjenestesektoren (finansielle tjenester), og
faglige kvalifikasjoner (godkjenning av vitnemål),

10. FASTSLÅR at markedsdeltakere og borgere ikke alltid
fullt ut benytter gjensidig anerkjennelse fordi de ikke har
tilstrekkelig kjennskap til prinsippet og dets praktiske
konsekvenser,

11. FASTSLÅR at markedsdeltakere og borgere i noen
tilfeller kan avstå fra å basere seg på gjensidig
anerkjennelse, ettersom de anser at de administrative
framgangsmåter for å oppnå gjensidig anerkjennelse er
for vanskelige eller kompliserte,

12. FASTSLÅR dessuten at forvaltningene i medlemsstatene
i noen tilfeller kan ha vansker med å anvende gjensidig
anerkjennelse effektivt på grunn av utilstrekkelige
opplysninger om andre medlemsstaters lovgivning og
framgangsmåter for verifisering, eller på grunn av
manglende kjennskap til den praktiske anvendelsen av
prinsippet,

13. UNDERSTREKER at mer detaljerte opplysninger, særlig
om de økonomiske sider, kan være nødvendige for en
nøyaktig vurdering av virkningene av anvendelse og
manglende anvendelse av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse,

14. OPPFORDRER medlemsstatene til fortsatt å iverksette
egnede tiltak med henblikk på å gi markedsdeltakere og
borgere en effektiv ramme for gjensidig anerkjennelse.
Til disse hører følgende tiltak:

a) gjennomgåelse og forenkling av relevant nasjonal
lovgivning og framgangsmåtene for innarbeiding,
for eksempel ved å innta passende bestemmelser
om gjensidig anerkjennelse i forslag til lovgivning
og å bedre nasjonale framgangsmåter for en effektiv
anvendelse av disse bestemmelsene,

b) effektiv behandling av søknader fra
markedsdeltakere og borgere, raske svar på
søknadene, sikring av at klageordninger virker etter
hensikten og styrking av utenrettslige ordninger for
tvisteløsning, herunder forvaltningssamarbeid,

RÅDSRESOLUSJON

av 28. oktober 1999

om gjensidig anerkjennelse(*)

(2000/C 141/02)

2002/EØS/53/13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT C 141 av 19.5.2000, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 7.



c) øking av bevisstheten blant borgere og
markedsdeltakere om deres rettigheter i forbindelse
med gjensidig anerkjennelse og styrking av
dialogen med borgere og markedsdeltakere, for å
innhente opplysninger fra dem om hvordan
gjensidig anerkjennelse virker og hvordan den ikke
virker, ved å benytte den etablerte ramme for
tvisteløsning,

d) støtte til Kommisjonen i dens arbeid med å innhente
opplysninger i de sektorer der gjensidig
anerkjennelse er et problem for industriforetakene
eller tjenesteytere ved overføring av varer eller
tjenester til andre medlemsstater,

e) sikring av at forpliktelsen til å utveksle
opplysninger som påhviler medlemsstatene i
samsvar med direktiv 98/34/EF, endret ved direktiv
98/48/EF og vedtak nr. 3052/95/EF, gjennomføres
effektivt og fullt ut for å oppdage tekniske
handelshindringer i nasjonal lovgivning og
forebygge dem,

f) vektlegging særlig av betydningen av videre
utvikling og utvidet bruk av gjensidig anerkjennelse
av alle framgangsmåter for samsvarsvurdering, som
prøvingsrapporter, inspeksjonsrapporter, sertifikater
og samsvarsmerker.

15. OPPFORDRER Kommisjonen til å fortsette sine
anstrengelser for å innhente data fra medlemsstatenes
myndigheter, representanter for næringsliv og forbrukere
og andre interessegrupper om gode resultater og om
mangler på området gjensidig anerkjennelse og deres
økonomiske virkning, og å inkludere slike opplysninger i
toårsrapportene samt på det felles markeds resultattavle,
og å foreta undersøkelser, i samarbeid med
markedsdeltakere og medlemsstater, av likeverdighet for
samsvar i sektorer der gjensidig anerkjennelse anvendes,
samt å finne metoder som kan gjøre det lettere for
nasjonale myndigheter å vurdere likeverdighet for de
ulike vernenivåene,

16. OPPFORDRER Kommisjonen til å treffe passende tiltak
og initiativer for en bedre anvendelse av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse, som:

a) å øke borgernes og markedsdeltakernes bevissthet
om deres rettigheter i forbindelse med dette

prinsippet, gjennom for eksempel aktive
informasjonskampanjer, håndbøker og brosjyrer, og
å utvikle eksisterende instrumenter for
tilbakemelding for å motta opplysninger fra
markedsdeltakere og borgere,

b) i størst mulig grad å bygge på
forvaltningssamarbeid og arbeide iherdig for å få en
slutt på brudd på anvendelsen av prinsippet om
gjensidig anerkjennelse, ved å benytte den
myndighet den er tillagt etter traktaten, særlig
innenfor rammen av direktiv 98/34/EF, endret ved
direktiv 98/48/EF, og vedtak nr. 3052/95/EF,

c) å sikre at politikken på området gjensidig
anerkjennelse samordnes med Fellesskapets
politikk på andre områder og tar hensyn til alle
tilgjengelige instrumenter, som harmonisert
lovgivning, gjensidig anerkjennelse,
samsvarsvurdering og standardisering,

d) å etablere konkrete og praktiske retningslinjer for
korrekt anvendelse av prinsippet om gjensidig
anerkjennelse på området varer, tjenester og faglige
kvalifikasjoner,

e) å bruke resultattavlen for det felles marked til å
presentere gode resultater og mangler på området
gjensidig anerkjennelse,

17. OPPFORDRER markedsdeltakere og borgere til fullt ut å
anvende prinsippet om gjensidig anerkjennelse ved å

a) benytte seg av sin rett til å dra nytte av gjensidig
anerkjennelse,

b) underrette medlemsstatene og Kommisjonen om
alle problemer de møter og om nødvendig gjøre
bruk av de framgangsmåter som finnes i nasjonal
lovgivning og Fellesskapets regelverk,

c) bruke det opplysningsmateriale som
medlemsstatene og Kommisjonen stiller til
rådighet,

18. BESLUTTER å gjennomgå innarbeidingen av denne
resolusjon innen slutten av 2001 på grunnlag av toårs-
rapporten og etterfølgende utgaver av resultattavlen
utarbeidet av Kommisjonen, og om nødvendig treffe
avgjørelse om nye tiltak.
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24.10.2002 Nr. 53/41EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 156,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For at unionsborgerne, markedsdeltakerne og de
regionale og lokale myndigheter fullt ut skal kunne nyte
godt av de fordeler som opprettelsen av et område uten
indre grenser fører med seg, bør sammenkoplingen og
samtrafikkevnen mellom de nasjonale jernbanenett samt
adgangen til slike nett bedres ved iverksetting av alle
tiltak som måtte være nødvendige på området
harmonisering av tekniske standarder, som fastsatt i
traktatens artikkel 155.

2) Ved å undertegne protokollen som ble vedtatt i Kyoto 
12. desember 1997, har Den europeiske union forpliktet
seg til å redusere sine gassutslipp. En slik målsetting
forutsetter en justering av balansen mellom de ulike
transportmåter, og dermed en forbedring av
jernbanetransportens konkurranseevne. 

3) I Rådets strategi for integrering av miljøspørsmål og
bærekraftig utvikling i Fellesskapets transportpolitikk ble
det framhevet at det er nødvendig å handle for å redusere
transportens innvirkning på miljøet. 

4) Forretningsmessig drift av tog i det transeuropeiske
jernbanenett krever særlig en høy grad av forenlighet
mellom infrastrukturens og det rullende materiellets
kjennetegn, i tillegg til effektiv samtrafikk mellom de
ulike infrastrukturforvalternes og foretakenes
informasjons- og kommunikasjonssystemer. Slik
forenlighet og slik samtrafikk har avgjørende betydning
for ytenivå, sikkerhet, tjenestekvalitet og kostnader, og
særlig for samtrafikkevnen til det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog.

5) For å nå disse målene iverksatte Rådet et første tiltak 
23. juli 1996 ved å vedta direktiv 96/48/EF om
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
for høyhastighetstog(5).

6) I hvitboken «strategi for revitalisering av Fellesskapets
jernbaner» fra 1996 kunngjorde Kommisjonen et
ytterligere tiltak på området konvensjonelle tog, og
bestilte deretter en undersøkelse om integreringen av
nasjonale jernbanesystemer, hvis resultater ble
offentliggjort i mai 1998 og der det anbefales at det
vedtas et direktiv basert på den metode som ble anvendt
for høyhastighetstog. I undersøkelsen anbefales det også
at man ikke forsøker å overkomme alle hindringer for
samtrafikkevne på en gang, men i stedet løser
problemene gradvis i henhold til en prioritering basert på
hvert foreslåtte tiltaks nytte-kostnadsforhold. Av
undersøkelsen framgikk det dessuten at det har vært mer
effektivt å harmonisere de framgangsmåter og regler som
anvendes, og forbedre samtrafikken med hensyn til
informasjons- og kommunikasjonssystemer, enn å treffe
tiltak som gjelder for eksempel infrastruktur.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/16/EF

av 19. mars 2001

om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(*)

2002/EØS/53/14

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 8.

(1) EFT C 89 E av 28.3.2000, s. 1. 
(2) EFT C 204 av 18.7.2000, s. 13. 
(3) EFT C 317 av 6.11.2000, s. 22.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 17. mai 2000 (EFT C 59 av 23.2.2001, s.

106). Rådets felles holdning av 10. november 2000 (EFT C 23 av
24.1.2001, s. 15) og europaparlamentsbeslutning av 13. februar 2001. (5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.



7) I kommisjonsmeldingen om integrering av
konvensjonelle jernbanesystemer anbefales det at dette
direktiv vedtas, og de viktigste likheter og forskjeller
mellom dette direktiv og direktiv 96/48/EF begrunnes.
De viktigste forskjellene består i at det geografiske
virkeområdet er blitt justert, at det tekniske virkeområdet
er utvidet som følge av resultatene fra undersøkelsen
nevnt over, samt i at det er valgt en gradvis metode for å
overkomme hindringene for jernbanesystemets
samtrafikkevne, som omfatter en prioriteringsorden og en
tidsplan for denne. 

8) På grunn av den gradvise metoden, og tiden som derfor
kreves for å vedta alle de tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne (TSI), er det viktig å unngå at
medlemsstatene vedtar nye nasjonale regler eller
iverksetter prosjekter som bidrar til at det eksisterende
systemet blir mer uensartet.

9) Vedtaket om en gradvis metode tilfredsstiller de særlige
behovene i tilknytning til målet om det konvensjonelle
jernbanesystemets samtrafikkevne; dette
jernbanesystemet kjennetegnes av gammel nasjonal
infrastruktur og gammelt materiell, som vil kreve
betydelige investeringer for å kunne tilpasses eller
fornyes, og det er særlig viktig å påse at
jernbanetransporten ikke straffes økonomisk i forhold til
andre transportmåter.

10) I sin resolusjon av 10. mars 1999 om jernbanepakken
anmodet Parlamentet om at den gradvise åpningen av
jernbanesektoren skulle ledsages av så raske og effektive
tiltak for harmonisering av tekniske standarder som
mulig.

11) På sitt møte 6. oktober 1999 anmodet Rådet
Kommisjonen om å framlegge forslag til en strategi for
forbedring av jernbanetransportens samtrafikkevne og
reduksjon av flaskehalsproblemer, med henblikk på raskt
å fjerne tekniske, administrative og økonomiske
hindringer for nettenes samtrafikkevne, samtidig som det
garanteres for et høyt sikkerhetsnivå og for personalets
opplæring og kvalifikasjoner.

12) I henhold til rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om
utvikling av Fellesskapets jernbaner(1) må
jernbaneforetakene gis økt adgang til jernbanenettene i
medlemsstatene, og dette forutsetter at kravet til
samtrafikkevne er oppfylt når det gjelder infrastruktur,
utstyr, rullende materiell samt systemer for drift og
forvaltning, herunder personalets kvalifikasjoner og de
vilkår tilknyttet hygiene og sikkerhet på arbeidsplassen
som kreves for drift og vedlikehold av de aktuelle
delsystemene og for gjennomføring av hver TSI. Dette
direktiv har imidlertid verken indirekte eller direkte som
mål å harmonisere arbeidsvilkårene i jernbanesektoren.

13) Medlemsstatene er pålagt å sikre overholdelse av reglene
for sikkerhet, helse og forbrukervern som får allmenn
anvendelse på jernbanenett under prosjektering, bygging,
ibruktaking og drift.

14) De nasjonale forskrifter, interne regler og tekniske
spesifikasjoner som jernbanene anvender, viser
betydelige ulikheter, siden de omfatter tekniske
framgangsmåter som er særegne for industrien i hver
enkelt stat, og omfatter bestemte krav til dimensjoner,
utstyr og særlige kjennetegn. Denne situasjonen er en
hindring for at tog effektivt kan trafikkere hele
Fellesskapets territorium under tilfredsstillende forhold.

15) Denne situasjonen har opp gjennom årene skapt svært
tette bånd mellom den nasjonale jernbaneindustrien og de
nasjonale jernbaner, til skade for en reell åpning av
markedet. For at denne industrien skal kunne bedre sin
konkurranseevne på verdensplan, kreves det et europeisk
marked som er åpent og utsatt for konkurranse.

16) Det må derfor for hele Fellesskapet fastlegges
grunnleggende krav for det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog.

17) Fordi det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog har stor utstrekning og er av
sammensatt karakter, har det av praktiske årsaker vist seg
nødvendig å dele det opp i delsystemer. For hvert
delsystem må grunnleggende krav spesifiseres og
tekniske spesifikasjoner fastsettes for hele Fellesskapet,
særlig med hensyn til komponenter og grensesnitt, slik at
disse grunnleggende kravene kan oppfylles.

18) Iverksettingen av bestemmelsene om samtrafikkevnen til
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog må ikke føre til at det oppstår ubegrunnede hindringer
for at det eksisterende jernbanenett i den enkelte
medlemsstat opprettholdes ut fra et kostnad/nytte-
synspunkt, og i denne sammenheng må det holdes fast
ved målet om samtrafikkevne.

19) De tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne har også
innvirkning på vilkårene for brukernes anvendelse av
jernbanetransport, og det er derfor nødvendig å rådspørre
brukerne om aspekter som berører dem.

20) I bestemte tilfeller bør det tillates at en medlemsstat
unnlater å anvende visse tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne, og det bør fastsettes framgangsmåter
som sikrer at slike unntak kan rettferdiggjøres. Etter
traktatens artikkel 155 skal Fellesskapets virksomhet på
området samtrafikkevne ta hensyn til prosjektenes mulige
kommersielle levedyktighet.
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(1) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25.



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

21) Utarbeiding av TSI-er, og anvendelse av disse på
jernbanesystemet for konvensjonelle tog bør ikke være til
hinder for den teknologiske nyskaping, som bør være
rettet mot en forbedring av de økonomiske resultatene.

22) Samtrafikkevnen til jernbanesystemet for konvensjonelle
tog bør utnyttes, særlig når det gjelder godstransport, til å
skape vilkår for bedre samtrafikkevne mellom ulike
transportmåter.

23) For å oppfylle de relevante bestemmelser om rutiner for
offentlige innkjøp innenfor jernbanesektoren, særlig i
direktiv 93/38/EØF(1), må oppdragsgiverne innta
tekniske spesifikasjoner i de allmenne dokumentene eller
i avtalevilkårene for hver enkelt kontrakt. Det må
utarbeides et sett europeiske spesifikasjoner som kan
tjene som referanse for disse tekniske spesifikasjonene.

24) Det er i Fellesskapets interesse at det finnes et
internasjonalt standardiseringssystem som gjør det mulig
å utarbeide standarder som faktisk brukes av deltakerne i
den internasjonale handel, og som oppfyller
fellesskapspolitikkens krav. De europeiske
standardiseringsorganer må derfor fortsette sitt samarbeid
med de internasjonale standardiseringsorganer.

25) Oppdragsgivere må definere de ytterligere
spesifikasjoner som er nødvendige for å utfylle de
europeiske spesifikasjonene eller andre standarder. Disse
spesifikasjonene må oppfylle de grunnleggende krav som
er blitt harmonisert på fellesskapsnivå, og som det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
må oppfylle.

26) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering eller vurdering
av komponentenes bruksegnethet må bygge på bruken av
modulene omhandlet i beslutning 93/465/EØF(2). Med
sikte på å fremme utviklingen av den berørte industrien
bør framgangsmåtene for kvalitetssikring utvikles så
langt det er mulig.

27) For å sikre systemets samtrafikkevne er
samsvarsvurderingen i hovedsak knyttet til
komponentenes bruksområde, og ikke bare til
komponentenes frie omsetning på fellesskapsmarkedet.
Bruksegnetheten til de komponenter som har den mest
avgjørende betydning for systemets sikkerhet,
tilgjengelighet eller økonomi, bør vurderes. Det er derfor

ikke nødvendig at produsenten CE-merker
komponentene som nå omfattes av bestemmelsene i dette
direktiv. Produsentens samsvarserklæring på grunnlag av
en samsvarsvurdering og/eller en vurdering av
bruksegnetheten bør være tilstrekkelig.

28) Dette berører ikke produsentenes plikt til å påføre visse
komponenter CE-merkingen for å bekrefte at de er i
samsvar med andre relevante fellesskapsbestemmelser.

29) De delsystemer som utgjør det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog, skal underlegges
en framgangsmåte for verifisering. Den må gi de
myndigheter som har ansvaret for godkjenning av
ibruktakingen mulighet for, i løpet av prosjekterings-,
bygge- og ibruktakingsfasen, å forsikre seg om at
resultatet er i samsvar med de gjeldende forskrifter og
tekniske og driftsmessige bestemmelser. Produsentene
skal også kunne regne med likebehandling uansett stat.
Det må derfor utformes en modul som fastlegger
prinsippene og vilkårene for EF-verifiseringen av
delsystemene.

30) Framgangsmåten for EF-verifisering bør bygge på de
tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI). Disse
omfattes av bestemmelsene i artikkel 18 i direktiv
93/38/EØF. De meldte organer som har ansvaret for
gjennomføringen av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering eller for vurdering av komponentenes
bruksegnethet samt framgangsmåten for verifiseringen
av delsystemer, må i størst mulig grad samordne sine
avgjørelser, særlig dersom det ikke finnes europeiske
spesifikasjoner.

31) TSI-ene skal utarbeides av et felles representativt organ
for infrastrukturforvaltningen, jernbaneforetakene og
industrien etter oppdrag fra Kommisjonen.
Representanter fra tredjestater, særlig fra søkerstater, kan
helt fra begynnelsen av delta i møtene i det felles
representative organet som observatører.

32) I rådsdirektiv 91/440/EØF kreves det en
regnskapsmessig atskillelse mellom drift av
jernbaneforetakenes transporttjenester og forvaltningen
av jernbaneinfrastrukturen. På samme måte bør også de
spesialiserte avdelinger i jernbanenes
infrastrukturforvaltninger som er utpekt som meldte
organer, ha en slik struktur at de kan oppfylle kriteriene
som må gjelde for denne type organer. Andre spesialiserte
organer kan meldes dersom de oppfyller de samme
kriterier.

33) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, 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(3).
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(1) Rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993 om samordning av
innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning,
transport og telekommunikasjon (EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84). Direktivet
sist endret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 av 1.4.1998, s. 1). 

(2) Rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene for de
forskjellige fasene i rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring
og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23). 



34) Samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog berører hele Fellesskapet. Ingen
medlemsstat kan alene iverksette de tiltak som kreves for
å oppnå slik samtrafikkevne. I samsvar med
nærhetsprinsippet kan målene for det foreslåtte tiltak ikke
i tilstrekkelig grad nås av medlemsstatene, og de kan
derfor, på grunn av det foreslåtte tiltaks omfang eller
virkning, bedre nås på fellesskapsplan —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

1. Dette direktivs mål er å fastsette de vilkår som skal
oppfylles for å oppnå samtrafikkevne for det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog på Fellesskapets
territorium, som omhandlet i vedlegg I. Disse vilkår angår
prosjektering, bygging, ibruktaking, opprusting, fornyelse,
drift og vedlikehold av de delene av systemet som skal tas i
bruk etter datoen for dette direktivs ikrafttredelse, samt helse-
og sikkerhetsvilkårene for de ansatte som bidrar til driften, og
deres faglige kvalifikasjoner.

2. Oppfølgingen av dette mål bør føre til en definisjon av et
minstenivå for teknisk harmonisering og gjøre det mulig å

a) lette, forbedre og utvikle internasjonale
jernbanetransporttjenester innenfor Den europeiske union
og med tredjestater, 

b) bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre
marked for utstyr og tjenester til bygging, fornyelse,
opprusting og drift av det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog,

c) bidra til samtrafikkevnen til det transeuropeiske
jernbanesystemet for konvensjonelle tog.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med

a) «transeuropeisk jernbanesystem for konvensjonelle tog»:
strukturen til det transeuropeiske transportnett, som

beskrevet i vedlegg I, herunder jernbanelinjer og faste
anlegg, bygd eller opprustet for konvensjonell
jernbanetransport og kombinert jernbanetransport, samt
rullende materiell utformet for å trafikkere denne
infrastrukturen,

b) «samtrafikkevne»: evnen til det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog til å muliggjøre
sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de
påkrevde ytelsesnivåer for disse jernbanelinjene. Denne
evnen avhenger av at alle forskriftsmessige, tekniske og
driftsmessige vilkår for å oppfylle grunnleggende krav er
til stede,

c) «delsystemer»: resultatet av inndelingen av det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
som beskrevet i vedlegg II. Disse delsystemene, som det
må fastsettes grunnleggende krav til, er av strukturell eller
funksjonell karakter,

d) «samtrafikkomponenter»: enhver enkeltstående
komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller
fullstendig enhet som inngår i eller er bestemt til å inngå i
et delsystem, og som samtrafikkevnen til det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet
«komponent» omfatter både materielle produkter og
immaterielle produkter, som programvare,

e) «grunnleggende krav»: alle vilkår fastsatt i vedlegg III som
må oppfylles av det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog, delsystemer og samtrafikkomponenter,
herunder grensesnitt,

f) «europeisk spesifikasjon»: en felles teknisk spesifikasjon,
en europeisk teknisk godkjenning eller en nasjonal
standard som gjennomfører en europeisk standard, som
fastsatt i artikkel 1 nr. 8-12 i direktiv 93/38/EØF,

g) «tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne» (heretter
kalt «TSI-er»): spesifikasjoner som hvert delsystem eller
hver del av et delsystem skal omfattes av med henblikk på
å oppfylle de grunnleggende krav og sikre
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog,

h) «felles representativt organ»: et organ sammensatt av
representanter for infrastrukturforvaltningene,
jernbaneforetakene og industrien, med ansvar for å
utarbeide TSI-er. Med «infrastrukturforvaltninger» menes
dem omhandlet i artikkel 3 og 7 i direktiv 91/440/EØF,

i) «meldte organer»: de organer som har ansvar for å vurdere
samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet eller
for å gjennomføre framgangsmåten for EF-verifisering av
delsystemene,
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j) «grunnleggende parametrer»: ethvert forskriftsmessig,
teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende
betydning for samtrafikkevnen, og som krever en
avgjørelse etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2
før det felles representative organ kan utarbeide utkast til
TSI-er,

k) «særtilfelle»: en hvilken som helst del av det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
som krever midlertidige eller permanente særlige
bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske,
topografiske eller bymiljømessige begrensninger, eller av
hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet. Dette
kan særlig omfatte jernbanelinjer og –nett som ikke er
forbundet med Fellesskapets øvrige jernbanenett, dessuten
lasteprofil, sporvidde eller avstanden mellom spor,
rullende materiell utelukkende ment til lokal, regional eller
historisk bruk, og rullende materiell på vei til eller fra
tredjestater såframt det ikke krysser grensen mellom to
medlemsstater,

l) «opprusting»: ethvert større endringsarbeid på et delsystem
eller en del av et delsystem som krever ny tillatelse for
ibruktaking i henhold til artikkel 14 nr. 1,

m) «fornyelse»: ethvert større utskiftingsarbeid på et
delsystem eller på en del av et delsystem som krever ny
tillatelse for ibruktaking i henhold til artikkel 14 nr. 1,

n) «eksisterende jernbanesystem»: strukturen av
jernbanelinjer og faste anlegg i det eksisterende
jernbanesystemet samt rullende materiell av alle kategorier
og opprinnelse som trafikkerer denne infrastrukturen.

Artikkel 3

1. Dette direktiv gjelder de bestemmelser om
samtrafikkomponenter, grensesnitt og framgangsmåter for
hvert delsystem, og de vilkår for allmenn forenlighet i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som er
nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i systemet.

2. Bestemmelsene i dette direktiv kommer til anvendelse
uten å berøre andre relevante fellesskapsbestemmelser. For
samtrafikkomponenter, som også omfatter grensesnitt, kan
imidlertid hensynet til samsvar med de grunnleggende krav i
dette direktiv gjøre det nødvendig å bruke de enkelte
europeiske spesifikasjoner som er utarbeidet for dette formål.

Artikkel 4

1. Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog, delsystemer og samtrafikkomponenter, herunder
grensesnitt, skal oppfylle de relevante grunnleggende krav.

2. De øvrige tekniske spesifikasjoner omhandlet i artikkel
18 nr. 4 i direktiv 93/38/EØF, som er nødvendige for å utfylle
europeiske spesifikasjoner eller andre standarder i bruk i
Fellesskapet, må ikke stride mot de grunnleggende krav.

KAPITTEL II

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er)

Artikkel 5

1. Det skal utarbeides en TSI for hvert delsystem. Der det er
nødvendig, kan flere TSI-er gjelde for ett og samme delsystem,
særlig for å behandle kategorier av jernbanestrekninger,
knutepunkter eller rullende materiell separat, eller for å løse
visse samtrafikkproblemer i prioritert rekkefølge. I slike
tilfeller får bestemmelsene i denne artikkel også anvendelse på
den aktuelle delen av vedkommende delsystem. 

2. Delsystemene må være i samsvar med TSI-ene;
samsvaret må til enhver tid opprettholdes så lenge hvert
delsystem er i bruk.

3. I den utstrekning det er nødvendig for å oppnå målene
nevnt i artikkel 1, skal TSI-ene

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet
eller av det rullende materiell som omhandlet i vedlegg I;
et delsystem eller en del av et delsystem som omhandlet i
vedlegg II),

b) fastlegge grunnleggende krav for hvert aktuelle delsystem
og dets grensesnitt mot andre delsystemer,

c) fastlegge funksjonelle og tekniske spesifikasjoner som
delsystemet og dets grensesnitt mot andre delsystemer må
oppfylle. Om nødvendig kan disse spesifikasjonene variere
avhengig av delsystemets bruk, f.eks. avhengig av de
kategoriene av jernbanelinjer, knutepunkter og/eller
rullende materiell som omhandles i vedlegg I,

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som
må omfattes av europeiske spesifikasjoner, herunder
europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet
om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog,

e) angi, for hvert enkelt tilfelle, framgangsmåtene for
samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet. Dette
omfatter særlig modulene som er definert i beslutning
93/465/EØF, eller eventuelt de særskilte framgangsmåter
som skal benyttes for å vurdere samtrafikkomponentenes
samsvar eller bruksegnethet, samt ved EF-verifiseringen
av delsystemene,
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f) angi strategien for gjennomføring av TSI-ene. Det er særlig
nødvendig å spesifisere trinnene i den gradvise overgangen
fra den nåværende til den endelige situasjon, hvor TSI-er
generelt overholdes,

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke
faglige kvalifikasjoner som kreves og hvilke vilkår for
helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for
drift og vedlikehold av delsystemene nevnt ovenfor og for
gjennomføringen av TSI-ene.

4. Hver TSI skal utarbeides på grunnlag av en undersøkelse
av et eksisterende delsystem og angi som mål et delsystem som
kan oppnås gradvis og innenfor et rimelig tidsrom. På denne
måten vil den gradvise gjennomføringen av TSI-ene og
overholdelsen av disse gradvis bidra til at samtrafikkevne for
det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog
oppnås. 

5. TSI-ene skal på hensiktsmessig vis bevare forenligheten
til hver medlemsstats eksisterende jernbanesystem. For dette
formål kan det for hver TSI fastsettes bestemmelser for
særtilfeller, både med hensyn til infrastruktur og til rullende
materiell, og det bør tas særskilt hensyn til lasteprofil,
sporvidde eller sporavstand, og til vogner på tog som er i
trafikk til eller fra tredjestater. TSI-ene skal for hvert særtilfelle
fastsette gjennomføringsregler for de delene av TSI-ene som
omhandles i nr. 3 bokstav c)-g).

6. TSI-ene skal ikke være til hinder for medlemsstatenes
beslutning om bruk av infrastrukturer til trafikk med rullende
materiell som ikke omfattes av TSI-ene.

Artikkel 6

1. Utkastene til TSI-er skal utarbeides av det felles
representative organ etter mandat fra Kommisjonen, i samsvar
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. TSI-ene skal
vedtas og gjennomgås etter samme framgangsmåte. De skal
offentliggjøres av Kommisjonen i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

2. Det felles representative organ skal utpekes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, og organet skal
overholde reglene fastsatt i vedlegg VIII. Dersom det felles
representative organ ikke overholder disse reglene eller ikke
har den nødvendige kompetanse som kreves for å kunne
utarbeide en bestemt TSI, skal det utpekes et stedfortredende
organ etter samme framgangsmåte. I sistnevnte tilfelle skal det
felles representative organ delta i arbeidet til det
stedfortredende organet.

3. Det felles representative organ, eller eventuelt det
aktuelle stedfortredende organ, skal ha ansvar for å forberede
gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og for å framlegge
anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21, slik at
utviklingen innenfor teknologi og samfunnsmessige krav kan
tas i betraktning.

4. Hvert TSI-utkast skal utarbeides i to trinn.

Først skal det felles representative organ fastsette de
grunnleggende parametrer for den aktuelle TSI-en, i tillegg til
grensesnittene mot de andre delsystemene samt eventuelt
andre nødvendige særtilfeller. For hver av disse parametrene
og hvert av grensesnittene framlegges de mest fordelaktige
løsningene, med teknisk og økonomisk dokumentasjon. Det
skal treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 21 nr. 2, og om nødvendig skal det tas hensyn til
særtilfeller.

Deretter skal det felles representative organ utarbeide utkastet
til TSI på grunnlag av disse grunnleggende parametrene. Om
nødvendig skal det felles representative organ ta med i
betraktningen den tekniske utvikling, standardiseringsarbeid
som allerede er utført, aktive arbeidsgrupper og anerkjent
forskningsarbeid. En samlet vurdering av de beregnede
kostnader og nyttevirkninger som vil følge av gjennomføring
av TSI-en, skal vedlegges utkastet til TSI, og av denne
vurderingen skal det framgå hvilke virkninger som forventes
for alle berørte operatører og markedsdeltakere.

5. Ved utarbeidingen, vedtakelsen og gjennomgåelsen av
hver TSI (herunder de grunnleggende parametrer) skal det tas
hensyn til de beregnede kostnader og nyttevirkninger ved alle
de tekniske løsningene som har vært vurdert, og grensesnittene
mellom dem, med henblikk på å finne og gjennomføre de mest
fordelaktige løsninger. Medlemsstatene skal delta i denne
vurderingen ved å stille nødvendige data til rådighet.

6. Komiteen omhandlet i artikkel 21 skal regelmessig
underrettes om arbeidet med utarbeiding av TSI-ene. Under
arbeidet kan komiteen gi mandater eller hensiktsmessige
anbefalinger angående utformingen av TSI-ene og nytte- og
kostnadsanalysen. På anmodning fra en medlemsstat kan
komiteen særlig kreve at alternative løsninger utredes, og at
vurderingen av disse alternative løsningenes kostnader og
fordeler tas med i rapporten som vedlegges utkastet til TSI.

7. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal
ikrafttredelsesdatoen fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 21 nr. 2. Dersom ulike delsystemer må tas i bruk
samtidig av hensyn til teknisk forenlighet, skal de tilhørende
TSI-ene ha samme ikrafttredelsesdato.

8. Ved utarbeiding og gjennomgåelse av TSI-ene skal det
tas hensyn til brukernes synspunkter på de forhold som direkte
påvirker vilkårene for deres bruk av delsystemene.

Med henblikk på dette skal det felles representative organ eller
eventuelt vedkommende stedfortredende organ rådspørre
sammenslutninger og organisasjoner som representerer
brukerne under utarbeidingen og gjennomgåelsen av TSI-ene.

En rapport om resultatene av slik rådspørring skal vedlegges
utkastet til TSI.

Nr. 53/46 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Listen over sammenslutninger og organisasjoner som skal
rådspørres, skal utarbeides av komiteen omhandlet i artikkel 21
innen mandatet for den første TSI-en vedtas, og kan revurderes
og ajourføres på anmodning fra en medlemsstat eller fra
Kommisjonen.

9. Ved utarbeiding og gjennomgåelse av TSI-ene skal det
tas hensyn til partene i arbeidslivets synspunkter på vilkårene
omhandlet i artikkel 5 nr. 3 bokstav g).

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artikkel 21 for
vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen av
sektordialogkomiteen nedsatt i henhold til
kommisjonsbeslutning 98/500/EF(1).

Partene i arbeidslivet skal avgi sin uttalelse innen tre måneder.

Artikkel 7

En medlemsstat behøver ikke å anvende visse TSI-er, herunder
spesifikasjoner for rullende materiell, i følgende tilfeller og
situasjoner:

a) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje eller
opprusting av en eksisterende linje, eller for et hvilket som
helst aspekt nevnt i artikkel 1 nr. 1 som ved
offentliggjøringen av de aktuelle TSI-ene befinner seg på
et framskredent stadium eller er omfattet av en kontrakt
som er i ferd med å bli gjennomført,

b) ved et prosjekt til fornyelse eller opprusting av en
eksisterende jernbanelinje dersom lasteprofilen,
sporvidden, avstanden mellom sporene eller den elektriske
spenning bestemt ved disse TSI-ene ikke er forenlige med
dem som gjelder for den eksisterende jernbanelinjen,

c) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje eller
fornyelse eller opprusting av en eksisterende jernbanelinje
på vedkommende medlemsstats territorium dersom
jernbanenettet er atskilt eller isolert fra Fellesskapets
øvrige jernbanenett av hav,

d) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse eller
opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom
anvendelsen av disse TSI-ene kan skade planens
økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten til
medlemsstatens jernbanesystem,

e) når, etter ulykke eller naturkatastrofe, vilkårene for en rask
gjenoppbygging av jernbanenettet økonomisk eller teknisk
ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de relevante
TSI-ene,

f) for vogner i trafikk til eller fra tredjestater, når disse
vognenes sporvidde skiller seg fra sporvidden til
Fellesskapets hovedjernbanenett.

Vedkommende medlemsstat skal i alle tilfellene på forhånd
underrette Kommisjonen om det planlagte avviket og
oversende den en saksmappe med dokumentasjon over de TSI-
er eller deler av TSI-er som den ikke ønsker anvendt, samt om
de tilsvarende spesifikasjoner som den ønsker å anvende.
Komiteen nevnt i artikkel 21 skal analysere de tiltak
medlemsstaten har planlagt. I tilfellene omtalt i bokstav b), d)
og f) skal Kommisjonen treffe beslutning etter
framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2. Om nødvendig skal det
utarbeides en anbefaling om spesifikasjoner som bør anvendes.
I tilfellet nevnt i bokstav b) skal imidlertid Kommisjonens
beslutning ikke gjelde lasteprofiler og sporvidde.

KAPITTEL III

Samtrafikkomponenter

Artikkel 8

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
samtrafikkomponentene

a) markedsføres bare dersom de gjør det mulig å oppnå
samtrafikkevne for det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog og samtidig oppfyller de grunnleggende
krav,

b) brukes til det formål de er bestemt for og er forsvarlig
montert og vedlikeholdt.

Disse bestemmelser skal ikke hindre markedsføring av disse
komponentene til andre formål.

Artikkel 9

Medlemsstatene kan ikke med begrunnelse i dette direktiv
forby, begrense eller hindre at samtrafikkomponenter til bruk i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
som er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv,
markedsføres på deres territorium. De kan særlig ikke stille
krav om kontroller som allerede er foretatt innenfor rammen av
framgangsmåten for EF-erklæring om samsvar eller
bruksegnethet, som nærmere omhandlet i vedlegg IV.

24.10.2002 Nr. 53/47EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) Kommisjonsavgjerd 98/500/EF av 20. mai 1998 om oppnemning av
sektordialogutval for å fremje dialogen mellom partane i arbeidslivet på
europeisk plan (EFT L 255 av 12.8.1998, s. 27).



Artikkel 10

1. Medlemsstatene skal anse at de samtrafikkomponenter
som det foreligger en EF-erklæring om samsvar eller
bruksegnethet for, er i samsvar med de relevante
grunnleggende krav fastsatt i dette direktiv.

2. Samtrafikkomponenters samsvar med de relevante
grunnleggende krav, og eventuelt deres bruksegnethet, skal
fastslås på grunnlag av vilkårene i den relevante TSI-en,
herunder relevante europeiske spesifikasjoner dersom slike
foreligger.

3. Referansene til europeiske spesifikasjoner skal
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende og nevnes
i den relevante TSI-en. Dersom de relevante europeiske
spesifikasjonene offentliggjøres etter at TSI-ene er vedtatt, skal
de europeiske spesifikasjonene tas i betraktning når TSI-ene
revideres.

4. Medlemsstatene skal offentliggjøre referansene til
nasjonale standarder som gjennomfører europeiske standarder.

5. Dersom det ikke foreligger europeiske spesifikasjoner i
tidsrommet før en TSI offentliggjøres, skal medlemsstatene,
uten at bestemmelsene i artikkel 20 nr. 5 berøres, oversende de
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen en liste over hvilke
standarder og tekniske spesifikasjoner som brukes for å
oppfylle de grunnleggende krav. Oversendingen skal skje
innen 20. april 2002.

6. Dersom en europeisk spesifikasjon ennå ikke er
tilgjengelig når en TSI vedtas, og overholdelsen av denne
europeiske spesifikasjonen er avgjørende for å kunne garantere
samtrafikkevne, kan det i TSI-en refereres til det nyeste
tilgjengelige utkastet til den europeiske spesifikasjonen som
må overholdes, eller utkastet kan delvis eller i sin helhet
innarbeides i TSI-en.

Artikkel 11

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen finner at visse
europeiske spesifikasjoner ikke oppfyller de grunnleggende
krav, kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2, og når
det dreier seg om europeiske standarder, etter samråd med
komiteen nedsatt i henhold til direktiv 98/34/EF(1), besluttes at
vedkommende spesifikasjoner eller endringer av dem skal
trekkes helt eller delvis tilbake fra de publikasjoner der de står
oppført.

Artikkel 12

1. Dersom en medlemsstat fastslår at en
samtrafikkomponent som er omfattet av en EF-erklæring om
samsvar eller bruksegnethet, og som markedsføres og brukes
til det formål den er bestemt for, sannsynligvis ikke vil
oppfylle de grunnleggende krav, skal medlemsstaten treffe alle
nødvendige tiltak for å begrense komponentens
anvendelsesområde, forby bruk av den eller trekke den tilbake
fra markedet. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om de tiltak som er truffet, og grunngi sin
beslutning, særlig dersom det manglende samsvaret skyldes

a) at de grunnleggende krav ikke er oppfylt,

b) at de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt,
dersom anvendelsen av slike spesifikasjoner gjøres
gjeldende,

c) at de europeiske spesifikasjoner er utilstrekkelige.

2. Kommisjonen skal snarest mulig rådspørre de berørte
parter. Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen
fastslår at tiltaket er berettiget, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som har tatt initiativet, og de øvrige
medlemsstatene. Dersom Kommisjonen etter rådspørringen
fastslår at tiltaket er uberettiget, skal den umiddelbart
underrette medlemsstaten som har tatt initiativet, og
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet.
Dersom beslutningen nevnt i nr. 1 er begrunnet ut fra en
mangel ved de europeiske spesifikasjoner, kommer
framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 til anvendelse.

3. Dersom en samtrafikkomponent som det foreligger en
EF-samsvarserklæring for, viser seg ikke å være i samsvar, skal
medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak overfor den som har
utarbeidet erklæringen, og underrette Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene om dette.

4. Kommisjonen skal påse at medlemsstatene holdes
underrettet om forløpet og resultatet av denne
framgangsmåten.

Artikkel 13

1. Når produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet utsteder en EF-erklæring om samsvar eller
bruksegnethet for en samtrafikkomponent, skal vedkommende
anvende bestemmelsene fastsatt i vedkommende TSI-er.

2. Vurderingen av en samtrafikkomponents samsvar eller
bruksegnethet skal foretas av det meldte organ som er blitt
anmodet om dette av produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet.
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3. Dersom samtrafikkomponentene er omfattet av andre
fellesskapsdirektiver som omfatter andre aspekter, skal det i
EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet i slike tilfeller
angis at samtrafikkomponentene også oppfyller kravene i disse
andre direktivene.

4. Dersom verken produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet har oppfylt forpliktelsene nevnt i 
nr. 1, 2 og 3, skal disse forpliktelsene påhvile enhver person
som markedsfører samtrafikkomponenten. Når det gjelder
dette direktiv skal de samme forpliktelser få anvendelse for
enhver som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler
av samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til
egen bruk produserer samtrafikkomponenter.

5. Uten at bestemmelsene i artikkel 12 berøres skal

a) produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, i alle tilfeller der en medlemsstat fastslår at
EF-samsvarserklæringen er uberettiget utarbeidet,
pålegges å bringe samtrafikkomponenten i samsvar og
overtredelsen til opphør på vilkårene fastsatt av
vedkommende medlemsstat,

b) medlemsstaten, dersom komponenten ikke bringes i
samsvar, treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller
forby markedsføringen av vedkommende
samtrafikkomponent eller sikre at den trekkes tilbake fra
markedet etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 12.

KAPITTEL IV

Delsystemer

Artikkel 14

1. Hver enkelt medlemsstat skal gi tillatelse til ibruktaking
av de strukturelle delsystemene som utgjør det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog, når de er anlagt eller
drives på medlemsstatens territorium.

For dette formål skal medlemsstatene treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at disse delsystemene tas i bruk bare dersom
de er utformet, bygd og anlagt på en slik måte at de oppfyller
de relevante grunnleggende krav når de innlemmes i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog. Det
skal særlig kontrolleres at delsystemene er forenlige med det
systemet de innlemmes i.

2. Når delsystemene tas i bruk, og jevnlig deretter, skal
medlemsstatene kontrollere at de drives og vedlikeholdes i
samsvar med de relevante grunnleggende krav.

3. Ved fornyelse eller opprusting skal forvaltningen for
jernbaneinfrastrukturen eller jernbaneforetaket oversende den
aktuelle medlemsstaten en saksmappe med beskrivelse av
prosjektet. Medlemsstaten skal gjennomgå saksmappen og
skal, idet det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi som
angis i den relevante TSI-en, avgjøre hvorvidt arbeidets
omfang betyr at en ny tillatelse for ibruktaking i henhold til
dette direktiv er nødvendig. Slik tillatelse for ibruktaking er
nødvendig hver gang det planlagte arbeidet kan virke inn på
sikkerhetsnivået.

Artikkel 15

Uten at bestemmelsene i artikkel 19 berøres kan
medlemsstatene på sitt territorium og med begrunnelse i dette
direktiv ikke forby, begrense eller hindre bygging, ibruktaking
eller drift av strukturelle delsystemer som inngår i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
dersom de grunnleggende krav er oppfylt. Særlig kan det ikke
stilles krav om kontroller som allerede er foretatt innenfor
rammen av framgangsmåten for EF-verifiseringserklæringen
som nærmere omhandlet i vedlegg V.

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal anse at strukturelle delsystemer
som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog og som det foreligger en EF-erklæring om
verifisering for, har samtrafikkevne og oppfyller de relevante
grunnleggende krav.

2. Verifiseringen av samtrafikkevnen til et strukturelt
delsystem som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog skal, i samsvar med de relevante
grunnleggende krav, fastsettes ved henvisning til TSI-er
dersom slike foreligger.

3. Med hensyn til tidsrommet før en TSI offentliggjøres,
skal medlemsstatene for hvert delsystem oversende de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen en liste over de tekniske
forskrifter som brukes ved gjennomføringen av de
grunnleggende krav. Oversendingen skal skje innen 20. april
2002.

Artikkel 17

Dersom det viser seg at TSI-ene ikke fullt ut oppfyller de
grunnleggende krav, kan komiteen nevnt i artikkel 21
rådspørres etter anmodning fra en medlemsstat eller på
Kommisjonens initiativ.
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Artikkel 18

1. Med henblikk på fastsettelse av EF-erklæringen om
verifisering skal oppdragsgiveren eller dennes representant
anmode det meldte organ som den har valgt for dette formål,
om å iverksette framgangsmåten for EF-verifisering beskrevet
i vedlegg VI.

2. Oppgavene til det meldte organ som er ansvarlig for EF-
verifiseringen av et delsystem skal begynne med
prosjekteringsfasen og omfatte hele byggefasen fram til
godkjenningsfasen før delsystemet tas i bruk. De skal også
omfatte verifisering av det aktuelle delsystemets grensesnitt
mot det systemet det skal innlemmes i, på bakgrunn av de
tilgjengelige opplysningene i den relevante TSI-en og i
registrene fastsatt i artikkel 24.

3. Det meldte organ skal ha ansvar for sammenstillingen av
de tekniske data som skal følge EF-erklæringen om
verifisering. De tekniske dataene skal omfatte alle nødvendige
dokumenter om delsystemets egenskaper og eventuelt all
dokumentasjon som bekrefter samtrafikkomponentenes
samsvar. De skal også omfatte alle relevante opplysninger om
bruksvilkår og -begrensninger, ettersyn, løpende eller
periodisk overvåking, justering og vedlikehold.

Artikkel 19

1. Dersom en medlemsstat fastslår at et strukturelt
delsystem som det foreligger EF-erklæring om verifisering
med de tilhørende tekniske data for, ikke fullt ut er i samsvar
med bestemmelsene i dette direktiv og særlig med de
grunnleggende krav, kan medlemsstaten anmode om at det blir
foretatt tilleggsverifisering.

2. Medlemsstaten som har framsatt anmodningen, skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om all
tilleggsverifisering den har anmodet om, og gi en begrunnelse
for dette. Kommisjonen skal straks iverksette framgangsmåten
fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

KAPITTEL V

Meldte organer

Artikkel 20

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen og de øvrige
medlemsstater melding om de organer som er gitt ansvar for å
gjennomføre framgangsmåten for vurdering av samsvar eller
bruksegnethet nevnt i artikkel 13 og framgangsmåten for
verifisering nevnt i artikkel 18, og skal i denne sammenheng
oppgi hvert enkelt organs ansvarsområde, samt de
identifikasjonsnumre som disse organene på forhånd har fått
tildelt av Kommisjonen. Kommisjonen skal offentliggjøre i De
Europeiske Fellesskaps Tidende en fortegnelse over meldte
organer, deres identifikasjonsnumre og ansvarsområder, og
skal sørge for at fortegnelsen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i vedlegg
VII når de vurderer hvilke organer som skal meldes. Organer
som tilfredsstiller vurderingskriteriene fastsatt i de relevante
europeiske standarder, skal antas å tilfredsstille kriteriene.

3. En medlemsstat skal tilbakekalle sin godkjenning av et
organ dersom den finner at organet ikke lenger tilfredsstiller
kriteriene nevnt i vedlegg VII. Den skal umiddelbart underrette
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette.

4. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at et
meldt organ utpekt av en annen medlemsstat ikke tilfredsstiller
de relevante kriteriene, skal saken bringes inn for komiteen
nevnt i artikkel 21, som skal avgi uttalelse innen tre måneder.
På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen
underrette vedkommende medlemsstat om hvilke endringer
som vil være nødvendige for at det meldte organ skal beholde
den status det har fått.

5. En eventuell samordning av de meldte organer skal
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 21 og
22.

KAPITTEL VI

Komité og arbeidsprogram

Artikkel 21

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved
artikkel 21 i direktiv 96/48/EF (heretter kalt «komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 22

Når dette direktiv trer i kraft, kan komiteen drøfte enhver sak
som angår samtrafikkevnen til det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog, herunder spørsmål om
samtrafikkevnen mellom det transeuropeiske jernbanesystem
og tredjestaters jernbanesystem.
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Artikkel 23

1. TSI-ene skal vedtas etter følgende prioriteringsorden,
uten at det berører rekkefølgen for vedtakelse av mandatene
fastsatt i artikkel 6 nr. 1:

a) Den første gruppen TSI-er skal omhandle styring/kontroll
og signalering; telematikkprogrammer for godstransport;
trafikkstyring og drift (herunder personalets
kvalifikasjoner med hensyn til trafikk over landegrensene i
samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II og III);
godsvogner; støyproblemer i forbindelse med rullende
materiell og infrastruktur.

Når det gjelder rullende materiell, skal materiell til
internasjonal bruk utvikles først.

b) Videre skal følgende aspekter drøftes, ut fra
Kommisjonens og det felles representative organs
ressurser: telematikkprogrammer for persontrafikk;
vedlikehold, idet det tas særlig hensyn til sikkerhet,
passasjervogner, motorvogner og lokomotiver,
infrastruktur, energi og luftforurensning.

Når det gjelder rullende materiell, skal materiell til
internasjonal bruk utvikles først.

c) På anmodning fra Kommisjonen, en medlemsstat eller det
felles representative organ kan komiteen beslutte, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, å utarbeide en
TSI for ytterligere et emne, uten at dette berører
prioriteringsordenen nevnt ovenfor, såframt TSI-en gjelder
et av delsystemene i vedlegg II.

2. Komiteen skal, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
21 nr. 2, utarbeide et arbeidsprogram der det tas hensyn til
prioriteringsordenen nevnt i nr. 1, samt til prioriteringsordenen
for de andre oppgavene som påligger komiteen i henhold til
dette direktiv.

TSI-ene i det første arbeidsprogrammet, nevnt i 
nr. 1 bokstav a), skal være utarbeidet innen 20. april 2004.

3. Arbeidsprogrammet skal omfatte følgende trinn:

a) Det felles representative organ skal utpekes.

b) Det skal utarbeides en representativ arkitektur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog, som skal være
basert på et utkast utferdiget av det representative organ,
og med utgangspunkt i listen over delsystemer (vedlegg
II), i den hensikt å sikre forenlighet mellom TSI-ene.
Denne arkitekturen må særlig omfatte systemets ulike
komponenter og deres grensesnitt, og skal tjene som en
referanseramme i forbindelse med bestemmelse av
bruksområdene for hver TSI.

c) Det skal vedtas en modellstruktur for utarbeiding av TSI-
er.

d) Det skal vedtas en metode for nytte-kostnadsanalyser for
de løsninger som beskrives i TSI-ene.

e) De mandater som kreves til utarbeiding av TSI-er, skal
fastsettes.

f) Det skal vedtas grunnleggende parametrer for hver TSI.

g) Utkast til standardiseringsprogrammer skal godkjennes.

h) Overgangsperioden mellom ikrafttredelsesdatoen for dette
direktiv og offentliggjøringen av TSI-ene skal bestemmes,
og i denne forbindelse skal referansesystemet nevnt i
artikkel 25 fastsettes.

KAPITTEL VII

Registre over infrastruktur og rullende materiell

Artikkel 24

1. Medlemsstatene skal sørge for at registre over
infrastruktur og rullende materiell offentliggjøres og ajourføres
årlig. I registrene skal være angitt hovedegenskapene for hvert
aktuelle delsystem eller hver del av et delsystem (f.eks.
grunnleggende parametrer), og i hvilken grad disse samsvarer
med egenskapene fastsatt i den gjeldende TSI. For dette formål
skal hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger som skal tas
med i registrene over infrastruktur og rullende materiell.

2. En kopi av disse registrene skal sendes til de berørte
medlemsstatene og til det felles representative organ, og skal
gjøres tilgjengelig for allmennheten.

KAPITTEL VIII

Overgangsbestemmelser

Artikkel 25

1. På grunnlag av de opplysninger som medlemsstatene har
oversendt i henhold til artikkel 10 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3 samt
teknisk dokumentasjon fra fagmiljøet og tekstene til de
relevante internasjonale avtaler, skal det felles representative
organ utarbeide et utkast til referansesystem med de tekniske
regler som sikrer den nåværende grad av samtrafikkevne for
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
Komiteen skal gjennomgå dette utkastet og avgjøre hvorvidt
det kan anvendes som referansesystem inntil TSI-ene vedtas.
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2. Etter at referansesystemet er vedtatt, skal medlemsstatene
underrette komiteen om sin hensikt med hensyn til vedtakelse
av nasjonale bestemmelser eller utvikling av prosjekter på sitt
territorium som avviker fra referansesystemet.

KAPITTEL IX

Sluttbestemmelser

Artikkel 26

Ethvert vedtak som gjøres i henhold til dette direktiv og som
gjelder vurdering av samtrafikkomponenters samsvar eller
bruksegnethet og kontroll av delsystemer som utgjør det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, og
ethvert vedtak som gjøres i henhold til artikkel 11, 12, 17 og
19, skal være utførlig begrunnet. Slike vedtak skal så snart som
mulig meddeles den berørte part, som samtidig skal informeres
om den klageadgang vedkommende har i henhold til gjeldende
lovgivning i den berørte medlemsstat, og om hvilke frister som
gjelder for klageadgangen.

Artikkel 27

1. Medlemsstatene skal innen 20. april 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, med unntak for bestemmelser som gjelder den enkelte
TSI, som skal gjennomføres i samsvar med de ordninger som
gjelder for hver enkelt TSI. Medlemsstatene skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 28

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge en rapport for
Europaparlamentet og Rådet om de framskritt som er gjort
innen samtrafikkevnen for det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog. Denne rapporten skal også omfatte en
analyse av tilfellene nevnt i artikkel 7.

Det felles representative organ skal utvikle og regelmessig
ajourføre et verktøy som på anmodning fra en medlemsstat
eller Kommisjonen kan gi en oversikt over samtrafikknivået
for det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle
tog. Dette verktøyet skal benytte opplysningene i registrene
fastsatt i artikkel 24.

Artikkel 29

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

Artikkel 30

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2001.
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For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President

For Rådet

A. LINDH

Formann



(1) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. 

VEDLEGG I

DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

1. INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal være infrastrukturen for de
jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23.
juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1), eller oppført i eventuelle
ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21.

For dette direktivs formål kan dette jernbanenettet deles inn i følgende kategorier: 

– linjer for persontrafikk,

– linjer for blandet trafikk (personer og gods),

– linjer som er særskilt konstruert eller opprustet for godstjenester,

– knutepunkter for persontrafikk,

– knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike typer transportsystemer,

– linjer som knytter disse komponentene sammen.

Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for
databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstrafikk med fjerntog på jernbanenettet, med
henblikk på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring. 

2. RULLENDE MATERIELL

Det rullende materiell omfatter alt materiell som kan anvendes på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet
for konvensjonelle tog, herunder:

– tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– passasjervogner,

– godsvogner, herunder rullende materiell til transport av lastebiler.

Hver av disse kategoriene må deles inn i følgende underkategorier:

– rullende materiell til internasjonal bruk,

– rullende materiell til nasjonal bruk,

idet det tas tilbørlig hensyn til hvorvidt materiellet anvendes lokalt, regionalt eller til fjerntrafikk.

3. FORENLIGHET FOR DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

Av hensyn til kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa, er det blant annet nødvendig med en svært høy grad av
forenlighet mellom infrastrukturens kjennetegn (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det
rullende materiellets kjennetegn (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). Nivåer
for yteevne, sikkerhet, driftskvalitet og kostnader avhenger av slik forenlighet.
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VEDLEGG II

DELSYSTEMER

1. LISTE OVER DELSYSTEMER

For dette direktivs formål kan systemet som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog inndeles
i følgende to delsystemer:

a) strukturbetingede områder:

– infrastruktur

– energi

– styring, kontroll og signalering

– trafikkstyring og drift

– rullende materiell

b) funksjonsbetingede områder:

– vedlikehold

– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE

For hvert delsystem eller hver del av et delsystem skal det felles representative organ framsette, i forbindelse med
utarbeiding av utkast til TSI-er, et forslag til liste over komponenter og forhold knyttet til samtrafikkevne.

Uten at det skal foregripe valget av forhold og komponenter knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge disse
vil bli underlagt TSI-er, skal delsystemene særlig omfatte følgende:

2.1. Infrastruktur

Spor, sporveksler, byggverk (broer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner (perronger, ganganlegg,
herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), sikkerhets- og verneutstyr.

2.2. Energi

Det elektriske system, luftledninger og strømavtakere.

2.3. Styring, kontroll og signalering

Alt utstyr som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som
har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.

2.4. Trafikkstyring og drift

Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemer, både under
normal og redusert drift, herunder særlig framføring av tog, trafikkplanlegging og -styring.

De samlede faglige kvalifikasjoner som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.
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2.5. Telematikkprogrammer

Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:

a) programmer for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen,
reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre
transportmidler,

b) programmer for godstransport, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog), rangerings-
og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser med andre
transportmidler og produksjon av elektroniske følgedokumenter.

2.6. Rullende materiell

Struktur, styrings- og kontrollsystemer og alt tilhørende togutstyr, trekk- og energikonverteringsutstyr, bremseutstyr,
koplingsutstyr, understell (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, menneske-maskin-grensesnitt (fører,
togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til bevegelseshemmede personers behov), passive eller aktive
sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerers og togpersonalets helse.

2.7. Vedlikehold

De framgangsmåter, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid, og reservelagre som muliggjør
obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold fastsatt for å sikre samtrafikkevnen til jernbanesystemet og
garantere det nødvendige ytelsesnivå.
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VEDLEGG III

GRUNNLEGGENDE KRAV

1. ALLMENNE KRAV

1.1. Sikkerhet

1.1.1. Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig
komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal garantere at sikkerhetsnivået tilsvarer de mål som er
fastsatt for nettet, også under spesifiserte forhold der det inntreffer svikt.

1.1.2. Parametrene for kontakten mellom hjul og skinner må oppfylle de krav til kjørestabilitet som er nødvendige
for å garantere sikker trafikk ved høyeste tillatte hastighet.

1.1.3. De anvendte komponentene må kunne motstå alle vanlige og uvanlige spesifiserte påkjenninger under hele sin
brukstid. Det må med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på
sikkerheten.

1.1.4. Ved planleggingen av faste anlegg og rullende materiell og valg av materialer må det tas sikte på å begrense
utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.

1.1.5. Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene må være slik utformet at brukssikkerheten ikke
svekkes og at brukernes helse og sikkerhet ikke settes i fare dersom innretningene brukes på en forutsigbar
måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.

1.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Tilsyn med og vedlikehold av faste anlegg og rullende materiell som er en del av togtrafikken, skal
tilrettelegges og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene kan opprettholde sin
funksjonsevne under de angitte forhold.

1.3. Helse

1.3.1. Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem,
må ikke brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer.

1.3.2. Slike materialer må velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass
begrenses, særlig i tilfelle brann.

1.4. Miljøvern

1.4.1. Miljøvirkningene av byggingen og driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må
vurderes og tas i betraktning på systemets planleggingsstrinn i samsvar med gjeldende
fellesskapsbestemmelser.

1.4.2. Materialene som brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer må hindre utslipp av miljøskadelig og farlig røyk eller
gass, særlig i tilfelle brann.

1.4.3. Det rullende materiell og energiforsyningssystemene må utformes og framstilles på en slik måte at de er
elektromagnetisk kompatible med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for
interferens.

1.4.4. Ved driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må lovfestede støygrenser
overholdes.
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1.4.5. Driften av det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog må ikke ved normal vedlikeholdsstand
forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som er uakseptabelt for virksomhet og miljø nær infrastrukturen.

1.5. Teknisk forenlighet

Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper må være innbyrdes forenlige, og må dessuten
være forenlige med de tekniske egenskapene til de tog som skal brukes i det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog.

Dersom det i visse deler av nettet viser seg vanskelig å overholde disse spesifikasjonene, kan det iverksettes
midlertidige løsninger som sikrer framtidig forenlighet.

2. SÆRSKILTE KRAV TIL ENKELTE DELSYSTEMER

2.1. Infrastruktur

2.1.1. S i k k e r h e t

Det må treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Det må treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.

Infrastruktur der publikum har adgang, må utformes og bygges på en slik måte at farer for personer begrenses
(stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).

Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

2.2. Energi

2.2.1. S i k k e r h e t

Driften av energiforsyningssystemene må ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere,
driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).

2.2.2. M i l j ø v e r n

Driften av energiforsyningssystemene, både for elektrisitet og for termisk energi, må ikke gi miljøbelastninger
utover de spesifiserte grensene.

2.2.3. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

Systemer for forsyning av termisk energi eller elektrisitet må

– gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåer for yteevne,

– når det gjelder strømforsyningssystemer, være forenlige med strømavtakerne som togene er utstyrt med.
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2.3. Styring, kontroll og signalering

2.3.1. S i k k e r h e t

Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signalering som skal brukes, skal gi mulighet for togtrafikk
med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet. Systemer for styring, kontroll og
signalering skal gi fortsatt sikker trafikk for tog som har tillatelse til å kjøre dersom svikt oppstår.

2.3.2. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenlige systemer for styring,
kontroll og signalering er blitt tatt i bruk, må tilpasses disse systemene.

Utstyr for styring, kontroll og signalering som monteres i førerhuset, må tillate normal drift under de
spesifiserte forhold i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

2.4. Rullende materiell

2.4.1. S i k k e r h e t

Det rullende materiellet må ha en slik struktur, og forbindelsen mellom vognene være slik utformet, at de
områder der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved kollisjon eller avsporing.

Det elektriske utstyret må ikke svekke funksjonssikkerheten til anleggene for styring, kontroll og signalering.

Bremseteknikkene og bremsekreftene må være forenlige med utformingen av spor, bygninger og
signalsystemer.

Av hensyn til personsikkerheten må det treffes tiltak for å hindre adgangen til spenningsførende komponenter.

Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å informere lokomotivføreren, og personalet må ha
mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.

Inngangsdørene må være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.

Det må finnes nødutganger, og de må være merket.

Det må fastsettes egnede bestemmelser med henblikk på de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.

Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.

Togene må være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i kontrollsentre
utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.

2.4.2. P å l i t e l i g h e t  o g  t i l g j e n g e l i g h e t

Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styringskontroll må være slik utformet at toget
i en gitt situasjon der svikt oppstår, kan fortsette uten at det medfører skadevirkninger for det utstyr som fortsatt
er i drift.
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2.4.3. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

Det elektriske utstyret må være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signalering.

Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, må strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med de
energiforsyningssystemene som brukes i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Det rullende materiellet må ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de linjer togene er forventet å
trafikkere.

2.5. Vedlikehold

2.5.1. H e l s e  o g  s i k k e r h e t

De tekniske anleggene, og de framgangsmåtene som følges i sentrene, må garantere sikker drift av delsystemet,
og må ikke utgjøre noen sikkerhets- eller helsefare.

2.5.2. M i l j ø v e r n

De tekniske anleggene, og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentrene, må ikke overskride de
tillatte nivåer for miljøbelastninger.

2.5.3. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

Vedlikeholdsanleggene for konvensjonelt rullende materiell må være slik at arbeidsoppgavene i tilknytning til
sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell de er planlagt for.

2.6. Drift og trafikkstyring

2.6.1. S i k k e r h e t

Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til togførerne, togpersonalet og til
kontrollsentrenes personale må være av en slik art at sikker drift kan garanteres, idet de ulike kravene som
gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over landegrensene, skal tas i betraktning.

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og
kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og
vedlikeholdssentrene må være av en slik art at de garanterer et høyt sikkerhetsnivå.

2.6.2. P å l i t e l i g h e t  o g  t i l g j e n g e l i g h e t

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og
kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og
vedlikeholdssentrene må være av en slik art at de garanterer et høyt nivå for systemets pålitelighet og
disponibilitet.

2.6.3. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og kvalifikasjonene til togførerne, togpersonalet og til
trafikkstyringspersonalet må være av en slik art at effektiv drift av det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog kan garanteres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over
landegrensene, tas i betraktning.
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2.7. Telematikkprogrammer for gods og passasjerer

2.7.1. T e k n i s k  f o r e n l i g h e t

De grunnleggende kravene på området telematikkprogrammer som skal garantere et laveste kvalitetsnivå på
tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk forenlighet.

Det må treffes tiltak for å sikre

– at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som muliggjør størst
mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, unntatt fortrolige
forretningsdata,

– at brukerne lett får tilgang til informasjonen.

2.7.2. P å l i t e l i g h e t  o g  t i l g j e n g e l i g h e t

Disse databasene, programvaren og datakommunikasjonsprotokollene skal brukes, forvaltes, oppdateres og
vedlikeholdes på måter som sikrer systemenes effektivitet og tjenestenes kvalitet. 

2.7.3. H e l s e

Grensesnittene mellom systemer og brukere må overholde minsteregler om ergonomi og helsevern.

2.7.4. S i k k e r h e t

Med hensyn til lagring og overføring av sikkerhetsrelaterte opplysninger skal det sørges for tilstrekkelig grad
av kvalitet og pålitelighet.
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VEDLEGG IV

SAMTRAFIKKOMPONENTENES SAMSVAR OG BRUKSEGNETHET

1. SAMTRAFIKKOMPONENTER

EF-erklæringen får anvendelse på de samtrafikkomponenter som gjelder samtrafikkevnen til det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som nevnt i artikkel 3. Slike samtrafikkomponenter
kan være:

1.1. Generelle komponenter

Komponenter som ikke kan brukes utelukkende i jernbanesystemet, og som uten videre kan brukes på andre
områder.

1.2. Generelle komponenter med særskilte egenskaper

Komponenter som brukes ikke utelukkende i jernbanesystemet, men som må framvise særskilte nivåer for
yteevne når de brukes på jernbaneområdet.

1.3. Særskilte komponenter

Komponenter som utelukkende brukes for jernbaneformål.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

EF-erklæringen omfatter

– enten ett eller flere meldte organers vurdering av hvorvidt en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar
med de tekniske spesifikasjoner den skal oppfylle,

– eller ett eller flere meldte organers vurdering/evaluering av en samtrafikkomponents bruksegnethet sett i
den jernbanesammenheng den er ment å inngå i, særlig i tilfeller som omfatter grensesnitt, og i forhold til
tekniske spesifikasjoner, særlig funksjonsspesifikasjoner, som skal kontrolleres.

Framgangsmåtene for vurdering gjennomført av de meldte organene i planleggings- og produksjonsfasen skal
bygge på modulene fastlagt i beslutning 93/465/EØF i samsvar med vilkårene nevnt i TSI-ene.

3. EF-ERKLÆRINGENS INNHOLD

EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet og de dokumenter som ledsager den, må dateres og
undertegnes.

Erklæringen må skrives på det samme språket som bruksanvisningen og skal inneholde følgende:

– henvisninger til direktivet,

– navn og adresse på produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet (oppgi firma og full
adresse; dersom det er en representant, må også produsentens eller konstruktørens firma oppgis),

– beskrivelse av samtrafikkomponenten (fabrikat, type osv.),
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– beskrivelse av hvilken framgangsmåte som er fulgt for å erklære samsvar eller bruksegnethet (artikkel 13),

– alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,

– navn og adresse til det eller de meldte organer som har deltatt i framgangsmåten som er fulgt med hensyn
til samsvar eller bruksegnethet, samt kontrollsertifikatets dato og eventuelt sertifikatets varighet og
gyldighetsvilkår,

– eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

– bestemmelse av vedkommende som er bemyndiget til å inngå forpliktelser på vegne av produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet.
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VEDLEGG V

ERKLÆRING OM VERIFISERING AV DELSYSTEMER

EF-verifiseringserklæringen og de dokumenter som ledsager den, må dateres og underskrives.

Erklæringen må skrives på det samme språket som er brukt i den tekniske dokumentasjonen og skal inneholde følgende:

– henvisninger til direktivet,

– navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i Fellesskapet (oppgi firma og full adresse;
dersom det er en representant, må også oppdragsgiverens firma oppgis),

– kort beskrivelse av delsystemet,

– navn og adresse til det meldte organ som har foretatt EF-verifiseringen nevnt i artikkel 18,

– henvisning til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen,

– alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal oppfylle, særlig eventuelle
driftsbegrensninger eller -vilkår,

– gyldighetsperiode dersom EF-erklæringen er foreløpig,

– den underskriftsberettigedes identitet.

24.10.2002 Nr. 53/63EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



VEDLEGG VI

EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

1. INNLEDNING

EF-verifisering er den framgangsmåte der et meldt organ etter anmodning fra oppdragsgiveren eller dennes
representant etablert i Fellesskapet kontrollerer og attesterer at et delsystem er

– i samsvar med bestemmelsene i direktivet,

– i samsvar med andre regler som følger av traktaten, og at det kan tas i bruk.

2. STADIER

Kontrollen av delsystemer omfatter følgende stadier:

– samlet utforming,

– framstilling/bygging av delsystemet, særlig bygge- og anleggsarbeider, montering av komponenter og samlet
tilpasning,

– endelig prøving av delsystemet.

3. SERTIFIKAT

Det meldte organ som er ansvarlig for EF-verifiseringen, skal utarbeide et samsvarssertifikat beregnet på
oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i Fellesskapet, som i sin tur skal utarbeide EF-
verifiseringserklæringen beregnet på tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der delsystemet er anlagt og/eller i drift.

4. TEKNISK DOKUMENTASJON

Den tekniske dokumentasjon som ledsager verifiseringserklæringen, må inneholde følgende:

– for infrastrukturer: plantegninger, godkjenningsrapporter for jord- og armeringsarbeider, prøvings- og
kontrollrapporter for betongarbeider,

– for andre delsystemer: helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utførelsen, elektriske og hydrauliske
diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlingssystemer og automatiske systemer, drifts- og
vedlikeholdshåndbøker osv.,

– en liste over delsystemets samtrafikkomponenter, som omhandlet i artikkel 3,

– kopier av EF-erklæringene om samsvar eller bruksegnethet som skal være utstedt for komponentene i samsvar
med direktivets artikkel 13, eventuelt ledsaget av de tilhørende beregninger samt en kopi av rapportene om
prøvinger og kontroller foretatt av de meldte organene på grunnlag av de felles tekniske spesifikasjonene,

– sertifikat fra det meldte organ som er ansvarlig for EF-verifiseringen, ledsaget av tilhørende beregninger og
kontrasignatur fra organet selv, der det bekreftes at prosjektet er i samsvar med dette direktiv, og der
eksisterende forbehold tatt under utførelsen av arbeidet oppgis, og sertifikatet skal dessuten være ledsaget av
inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ har utarbeidet som ledd i sin oppgave, som angitt i nr.
5.3 og 5.4.

5. TILSYN

5.1. Formålet med EF-tilsynet er å sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen, er blitt oppfylt
i løpet av gjennomføringen av delsystemet.
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5.2. Det meldte organ som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, må hele tiden ha adgang til byggeplasser,
produksjonsanlegg, lagre og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted
det finner nødvendig for å utføre sin oppgave. Oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i Fellesskapet
skal framlegge eller få framlagt for organet alle nødvendige og relevante dokumenter for dette formål, særlig
arbeidsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet.

5.3. Det meldte organ som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, må med jevne mellomrom foreta kontroller
for å sikre samsvar med direktivet. Organet må ved disse anledningene utstede en kontrollrapport til de som er
ansvarlige for gjennomføringen. Organet kan kreve å få være til stede under visse faser av byggearbeidet.

5.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under slike
besøk kan organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en
rapport om besøket, og eventuelt en kontrollrapport.

6. DEPONERING

Den fullstendige saksmappen nevnt i nr. 4 skal deponeres hos oppdragsgiveren eller dennes representant etablert i
Fellesskapet som støtte for samsvarssertifikatet utstedt av det meldte organ som er ansvarlig for verifiseringen av
det driftsklare delsystemet. Saksmappen må vedlegges EF-verifiseringserklæringen, som oppdragsgiveren sender
til tilsynsmyndigheten i vedkommende medlemsstat.

Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av saksmappen under hele delsystemets levetid. Den må sendes til enhver
medlemsstat som anmoder om det.

7. OFFENTLIGGJØRING

Hvert meldt organ skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om følgende:

– mottatte anmodninger om EF-verifisering,

– utstedte samsvarssertifikater,

– avslag på søknader om samsvarssertifikater.

8. SPRÅK

Saksmapper og korrespondanse om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt språk i den
medlemsstat der oppdragsgiveren eller dennes representant i Fellesskapet er etablert, eller på et språk som
oppdragsgiveren godtar.
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VEDLEGG VII

MINSTEKRITERIER MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL VED UTPEKING AV
MELDTE ORGANER

1. Det meldte organ, organets direktør, og personalet som skal utføre kontrollene, skal ikke være involvert direkte,
eller i kraft av representant, i planlegging, framstilling, bygging, markedsføring eller vedlikehold av
samtrafikkomponenter eller delsystemer, og heller ikke i driften av dem. Dette utelukker likevel ikke utveksling av
tekniske opplysninger mellom produsenten eller konstruktøren og det meldte organ.

2. Det meldte organ og personalet som har ansvar for kontrollene, skal foreta kontrollene med størst mulig grad av
faglig integritet og teknisk kompetanse; de må ikke utsettes for påtrykk eller påvirkning, særlig av økonomisk art,
som kan innvirke på deres vurdering eller på resultatene av deres kontroll, særlig fra personer eller grupper av
personer som har interesse av kontrollresultatene.

3. Det meldte organ må ha det nødvendige personale og besitte de nødvendige midler, slik at det administrative og
tekniske arbeidet forbundet med kontrollen kan foretas på en tilfredsstillende måte, og organet bør også ha tilgang
til utstyr som er nødvendig til uvanlige kontroller.

4. Personalet som skal utføre kontrollene, må ha

– god teknisk og faglig opplæring,

– tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de kontroller som foretas, og tilstrekkelig erfaring med
slike kontroller,

– nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som utgjør dokumentasjonen for at det er
foretatt kontroll.

5. Kontrollpersonalets uavhengighet skal sikres. Deres avlønning må ikke være avhengig av antall foretatte kontroller,
og heller ikke av resultatene av slike kontroller.

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

7. Det meldte organs personale er pålagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i den
staten der det utøver sin virksomhet) for alt det får kjennskap til under utøvelsen av sin virksomhet i henhold til
dette direktiv eller internrettslige bestemmelser som setter det i kraft.
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VEDLEGG VIII

ALLMENNE REGLER FOR DET FELLES REPRESENTATIVE ORGAN

1. I tråd med allmenne framgangsmåter for standardisering i Fellesskapet, skal det felles representative organs arbeid
utføres åpent og oversiktlig, være konsensusbasert og uavhengig av særinteresser. Med dette for øye må alle
medlemmer fra de tre kategoriene som er representert i det felles representative organ – nemlig
infrastrukturforvaltere, jernbaneforetak og industri – ha anledning til å komme med uttalelser under utarbeidingen
av utkast til TSI-er, i samsvar med det felles representative organs forretningsorden, og før det felles representative
organ sluttfører utkastet til TSI.

2. Dersom det felles representative organ ikke råder over den kompetanse som kreves for å utarbeide en særskilt TSI,
skal det umiddelbart underrette Kommisjonen.

3. Det felles representative organ skal nedsette de nødvendige arbeidsgrupper som kreves for utarbeidingen av TSI-
ene; og arbeidsgruppene må ha en fleksibel og effektiv struktur. For dette formål skal det være bare et begrenset
antall sakkyndige. Det må sikres en balansert representasjon av, på den ene side, infrastrukturforvaltere og
jernbaneforetak, og på den annen side industrien, og samtidig skal det sørges for et balansert forhold mellom de
ulike nasjonaliteter. Sakkyndige fra tredjestater kan delta i arbeidsgruppene som observatører.

4. Eventuelle problemer som måtte oppstå i tilknytning til dette direktiv, og som ikke kan løses av det felles
representative organs arbeidsgrupper, må umiddelbart meddeles Kommisjonen.

5. Kommisjonen og komiteen nevnt i artikkel 21 skal forelegges alle arbeidsdokumenter som er nødvendige for tilsyn
med det felles representative organs arbeid.

6. Det felles representative organ skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å verne fortroligheten med hensyn til
følsomme opplysninger som organet får kjennskap til gjennom sitt arbeid.

7. Det felles representative organ skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å informere alle organets medlemmer
og alle sakkyndige som deltar i arbeidsgruppene, om arbeidet til komiteen nevnt i artikkel 21, og om komiteens og
Kommisjonens anbefalinger.
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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,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 94/58/EF av 22. november 1994 om
minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(3) er blitt
betydelig endret(4). Av klarhets- og forenklingshensyn
bør direktivet konsolideres.

2) Tiltak som skal treffes på fellesskapsplan på området
sjøsikkerhet og hindring av havforurensning, bør være i
samsvar med regler og standarder som er vedtatt på
internasjonalt plan.

3) I sine konklusjoner av 25. januar 1993 om sjøsikkerhet og
hindring av havforurensning merket Rådet seg hvor
viktig den menneskelige faktor er for sjøsikkerheten.

4) I sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles politikk for
sikkerheten til sjøs(5) satte Rådet seg som mål å fjerne
ukvalifiserte besetninger og gav prioritet til
fellesskapstiltak med sikte på å styrke opplæring og
utdanning ved å utvikle felles minstekrav til
opplæringsnivå for besetning i nøkkelstillinger, herunder
spørsmålet om bruken av et felles språk om bord i
Fellesskapets skip.

5) I sin resolusjon av 24. mars 1997 om ein strategi for å
styrkje konkurranseevna i skipsfarten i Fellesskapet(6),
søkte Rådet å fremme bruken av Fellesskapets sjøfolk og
landbasert personell. For dette formål var det enighet i
Rådet om at det må treffes tiltak for å bidra til at
Fellesskapets sjøtransportsektor kan fortsette arbeidet for
å nå et høyt kvalitetsnivå og bedre sin konkurranseevne

ved å opprettholde en opplæring av høy kvalitet for
Fellesskapets sjøfolk på alle nivåer samt for landbasert
personell.

6) Opplæringsstandardene for utstedelse av
yrkeskompetansesertifikater til sjøfolk varierer fra en
medlemsstat til en annen. Disse forskjellene i
medlemsstatenes nasjonale lovgivning på
opplæringsområdet som omfattes av dette direktiv, sikrer
ikke det ensartede opplæringsnivået som er nødvendig av
hensyn til sjøsikkerheten.

7) Rådsdirektiv 89/48/EØF(7) og 92/51/EØF(8) om en
generell ordning for godkjenning av diplomer og
yrkeskompetansegivende utdanning får anvendelse på
yrker i sjøfartssektoren omfattet av dette direktiv. De vil
bidra til å fremme oppfyllelsen av forpliktelsene fastsatt i
traktaten til å fjerne hindringer for den frie bevegelighet
for personer og tjenester mellom medlemsstatene.

8) Den gjensidige godkjenningen av diplomer og
eksamensbeviser som er fastsatt i direktivene om den
generelle ordningen, sikrer ikke nødvendigvis et
standardisert opplæringsnivå for alle sjøfolk som
tjenestegjør om bord på skip som seiler under en
medlemsstats flagg. Dette er imidlertid av avgjørende
betydning for sjøsikkerheten.

9) Det er derfor viktig å fastsette minstekrav til
opplæringsnivå for sjøfolk i Fellesskapet. Det er
hensiktsmessig at tiltakene som treffes på dette området,
baseres på de opplæringsstandarder som allerede er
fastsatt på internasjonalt plan, dvs. Den internasjonale
sjøfartsorganisasjons (IMO) internasjonale konvensjon
om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for
sjøfolk av 1978 (STCW-konvensjonen), revidert i 1995.
Alle medlemsstater er part i denne konvensjonen.

10) Medlemsstatene kan fastsette strengere krav enn
minstekravene fastsatt i STCW-konvensjonen og i dette
direktiv.

11) Reglene i STCW-konvensjonen som er oppført i vedlegg
I til dette direktiv, bør utfylles med de obligatoriske
bestemmelsene i STCW-regelverkets del A. STCW-
regelverkets del B inneholder anbefalte retningslinjer
beregnet på å hjelpe partene i STCW-konvensjonen og
personer involvert i gjennomføringen, anvendelsen og
håndhevingen av disse tiltakene, med å gi konvensjonen
full virkning på en ensartet måte.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/25/EF

av 4. april 2001

om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(*)

2002/EØS/53/15

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 18.5.2001, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 9.

(1) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 41.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. desember 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT) og rådsbeslutning av 12. mars 2001.
(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28. Direktivet endret ved direktiv 98/35/EC

(EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1).
(4) Se vedlegg III del B.
(5) EFT C 271 av 7.10.1993, s. 1.
(6) EFT C 109 av 8.4.1997, s. 1.

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

kommisjonsdirektiv 2000/5/EF (EFT L 54 av 26.2.2000, s. 42).



(1) EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33.

12) For å øke sjøsikkerheten og bedre hindre
havforurensning, bør det i dette direktiv fastsettes
bestemmelser om korteste hviletid for vakthavende
personell, i samsvar med STCW-konvensjonen. Disse
bestemmelsene bør få anvendelse uten at det berører
bestemmelsene i 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)(1).

13) For å øke sjøsikkerheten og hindre tap av menneskeliv
samt havforurensning bør kommunikasjonen mellom
besetningsmedlemmer på skip som seiler i
fellesskapsfarvann forbedres.

14) Personell om bord i passasjerskip som er utpekt til å bistå
passasjerer i nødssituasjoner, bør være i stand til å
kommunisere med passasjerene.

15) Besetningsmedlemmer som tjenestegjør om bord på
tankskip som frakter skadelig eller forurensende last, bør
være i stand til å forebygge ulykker og treffe effektive
tiltak i nødssituasjoner. Det er ytterst viktig at det
opprettes en passende kommunikasjonsforbindelse
mellom skipsføreren, offiserene og mannskapet som
oppfyller kravene i artikkel 17.

16) Det bør treffes tiltak for å sikre at sjøfolk som er
innehavere av sertifikater utstedt av tredjestater, har et
kompetansenivå som svarer til det nivået STCW-
konvensjonen krever.

17) For å nå dette målet bør det fastsettes felles kriterier for
godkjenningen av utenlandske sertifikater i Fellesskapet.
Fastsettelsen av felles kriterier for medlemsstatenes
godkjenning av sertifikater utstedt av tredjestater, bør
bygge på kravene til opplæring og utstedelse av
sertifikater som er vedtatt innenfor rammen av STCW-
konvensjonen.

18) Av hensyn til sjøsikkerheten bør medlemsstatene
godkjenne kvalifikasjoner som beviser et oppnådd
kompetansenivå bare dersom de er utstedt av partene
eller på vegne av partene i STCW-konvensjonen, og
dersom IMOs sjøsikkerhetskomité har fastslått at disse
har oppfylt og fortsatt oppfyller konvensjonens krav på
alle måter. I påvente av at Sjøsikkerhetskomiteen fastslår
dette, er det nødvendig med en framgangsmåte for
foreløpig godkjenning av sertifikater.

19) Om nødvendig bør det organiseres inspeksjon av
institusjonene for maritim opplæring,
opplæringsprogrammene og -kursene. Det må derfor
fastsettes kriterier for en slik inspeksjon.

20) Det bør nedsettes en komité som skal bistå Kommisjonen
i oppgavene knyttet til godkjenningen av sertifikater
utstedt av utdanningsinstitusjoner eller myndigheter i
tredjestater.

21) Medlemsstatene er i egenskap av havnemyndigheter
pålagt å øke sikkerheten og fremme hindringen av
forurensning i fellesskapsfarvann ved å prioritere
kontrollen med skip som seiler under flagget til en
tredjestat som ikke har ratifisert STCW-konvensjonen, og
dermed sikre at skip som seiler under en tredjestats flagg,
ikke får en gunstigere behandling.

22) Det er hensiktsmessig å innlemme i dette direktiv
bestemmelser om havnestatskontroll, i påvente av en
endring av rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om
håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet,
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om
bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som
seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon
(havnestatskontroll)(2), for å overføre til direktivet
bestemmelsene om havnestatskontroll i artikkel 17
bokstav f) og artikkel 19, 20 og 21 i dette direktiv.

23) Det er nødvendig å fastsette framgangsmåter for
tilpasning av direktivet til endringer i internasjonale
konvensjoner og regelverk.

24) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, 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(3).

25) Vedlegg II bør revideres av Rådet, som treffer sin
beslutning etter forslag som Kommisjonen skal
framlegge senest 25. mai 2003, på bakgrunn av
erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av dette
direktiv.

26) Medlemsstatene bør inntil 1. februar 2002 ha tillatelse til
å godta sjøfolk på sine skip som har sertifikater utstedt i
samsvar med bestemmelsene som gjaldt fram til 1.
februar 1997, da den reviderte STCW-konvensjonen
trådte i kraft, forutsatt at disse begynte sin tjeneste eller
opplæring før 1. august 1998.

27) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser
med hensyn til fristene for innarbeiding av direktivene
nevnt i vedlegg III del B —
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(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.



VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «skipsfører»: den personen som har kommandoen på et
skip,

2. «offiser»: et annet besetningsmedlem enn skipsføreren,
utnevnt til en slik funksjon i henhold til nasjonale lover og
forskrifter, eller i mangel av slike, i henhold til tariffavtale
eller sedvane,

3. «dekksoffiser»: en offiser kvalifisert i samsvar med
bestemmelsene i kapittel II i vedlegg I,

4. «overstyrmann»: den offiser som er nest etter skipsføreren
i rang og som overtar kommandoen på skipet i tilfelle
skipsføreren blir tjenesteudyktig,

5. «maskinoffiser»: en offiser kvalifisert i samsvar med
bestemmelsene i kapittel III i vedlegg I,

6. «maskinsjef»: den øverste maskinoffiser som er ansvarlig
for skipets framdriftsmaskineri og for drift og vedlikehold
av mekaniske og elektriske installasjoner på skipet,

7. «førstemaskinist»: den maskinoffiser som er nest etter
maskinsjefen i rang og som overtar ansvaret for skipets
framdriftsmaskineri og for drift og vedlikehold av
mekaniske og elektriske installasjoner på skipet, i tilfelle
maskinsjefen blir tjenesteudyktig,

8. «maskinassistent»: en person som er under opplæring for å
bli maskinoffiser, og som er tildelt denne betegnelsen i
henhold til nasjonale lover eller forskrifter,

9. «radiooperatør»: en person som innehar et forskriftsmessig
sertifikat utstedt eller godkjent av vedkommende
myndigheter i samsvar med bestemmelsene i
radioreglementet, som definert i nr. 18,

10. «mannskap»: medlem av skipets besetning som ikke er
skipsfører eller offiser,

11. «sjøgående skip»: et skip som ikke seiler utelukkende på
innlands vannveier eller i farvann som befinner seg
innenfor eller i umiddelbar nærhet av beskyttede farvann
eller områder der havnebestemmelser får anvendelse,

12. «skip som seiler under en medlemsstats flagg»: et skip som
er registrert i en medlemsstat og seiler under
medlemsstatens flagg i samsvar med dens lovgivning. Skip
som ikke er i samsvar med denne definisjonen, skal
sidestilles med skip som seiler under en tredjestats flagg,

13. «fart nær kystlandet»: fart i nærheten av en medlemsstats
kyst, som definert av denne medlemsstaten,

14. «framdriftskraft»: den høyeste samlede kontinuerlige
merkeytelsen i kilowatt av skipets samlede
framdriftsmaskineri, som er angitt på skipets
registreringsbevis eller annet offisielt dokument,

15. «oljetankskip»: et skip bygd for og brukt til transport av
olje eller oljeprodukter i bulk,

16. «kjemikalietankskip»: et lasteskip bygd eller tilpasset for
og brukt til transport i bulk av ethvert flytende produkt som
er oppført i kapittel 17 i det internasjonale regelverket for
bygging og utrusting av skip som fører farlige kjemikalier
i bulk, med den ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,

17. «gasstankskip»: et lasteskip bygd eller tilpasset for og
brukt til transport i bulk av enhver flytende gass eller andre
produkter som er oppført i kapittel 19 i det internasjonale
regelverket for skip som fører flytende gasser i bulk, med
den ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,

18. «radioreglement»: det reviderte radioreglement som er
vedtatt av verdens radiokonferanse for mobiltjeneste, med
den ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,

19. «passasjerskip»: et sjøgående skip som transporterer mer
enn tolv passasjerer,

20. «fiskefartøy»: et fartøy brukt til fangst av fisk eller andre
av havets levende ressurser,

21. «STCW-konvensjonen»: den internasjonale konvensjonen
om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for
sjøfolk slik den anvendes på de aktuelle spørsmål, idet det
tas hensyn til overgangsbestemmelsene i konvensjonens
artikkel VII og regel I/15 og herunder, der dette er relevant,
gjeldende bestemmelser i STCW-regelverket, alle med den
ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,

22. «radiotjeneste»: omfatter alt etter forholdene vakthold,
teknisk vedlikehold og reparasjoner i samsvar med
radioreglementet, Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS-
konvensjonen), med den ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,
og de av anbefalingene fra Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO) som den enkelte medlemsstat
finner relevante,

23. «roro-passasjerskip»: et passasjerskip med roro-lasterom
eller spesiallasterom som definert i SOLAS-konvensjonen,
med den ordlyd som gjaldt 25. mai 1998,

24. «STCW-regelverk»: nærmere bestemmelser og veiledning
vedrørende standarder for opplæring, sertifikater og
vakthold for sjøfolk (STCW), som vedtatt ved 1995-
konferansens resolusjon 2, med den ordlyd som gjaldt 
25. mai 1998,

25. «funksjon»: et sett av oppgaver, plikter og ansvarsområder
slik de er spesifisert i STCW-regelverket, som er
nødvendige for skipets drift, sikkerhet for menneskeliv til
sjøs og vern av havmiljøet,

26. «selskap»: skipets eier eller enhver annen enhet eller
person, som for eksempel den operatøren eller
totalbefrakteren som har overtatt ansvaret for skipets drift
fra skipets eier, og som gjennom dette ansvaret har
forpliktet seg til å overta alle oppgaver og forpliktelser som
er pålagt selskapet ved disse regler,
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27. «behørig sertifikat»: et sertifikat utstedt og påtegnet i
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, og som gir
dets rettmessige innehaver rett til å tjenestegjøre i en
bestemt stilling og ivareta de fastsatte funksjonene på det
ansvarsnivået som er spesifisert i sertifikatet, om bord på et
skip med fastsatt type, tonnasje, effekt og
framdriftsinnretning, under en bestemt overfart,

28. «fartstid»: tjeneste om bord på et skip som kreves for
utstedelse av et sertifikat eller annen kvalifikasjon,

29. «godkjent»: godkjent av en medlemsstat i samsvar med
dette direktiv,

30. «tredjestat»: en stat som ikke er en medlemsstat,

31. «måned»: en kalendermåned eller 30 dager sammenlagt av
tidsrom mindre enn én måned.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på sjøfolk nevnt i dette direktiv
som tjenestegjør om bord i sjøgående skip som seiler under en
medlemsstats flagg unntatt:

— krigsskip, militære hjelpefartøyer eller andre skip som eies
eller drives av en medlemsstat, og som utelukkende
benyttes i ikke-kommersiell statstjeneste,

— fiskefartøyer,

— lystfartøyer som ikke benyttes i kommersiell trafikk,

— treskip av primitiv konstruksjon.

Artikkel 3

Opplæring og sertifikater

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at sjøfolk som tjenestegjør på et skip nevnt i artikkel 2,
minst har fått opplæring i samsvar med kravene i STCW-
konvensjonen slik de er gjengitt i vedlegg I til dette direktiv, og
innehar et sertifikat i henhold til artikkel 4 eller et behørig
sertifikat som definert i artikkel 1 nr. 27.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at besetningsmedlemmer som er pålagt å ha et sertifikat i
samsvar med regel III/10.4 i SOLAS-konvensjonen, har fått
opplæring og innehar et sertifikat i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 4

Sertifikat

Med «sertifikat» menes ethvert gyldig dokument, uansett
betegnelse, som er utstedt av vedkommende myndighet i en
medlemsstat eller med denne myndighets tillatelse, og som gir

innehaveren fullmakt til å utøve de funksjoner som er nevnt i
dokumentet eller som er hjemlet i nasjonale regler.

Artikkel 5

Sertifikater og påtegninger

1. Sertifikater skal utstedes i samsvar med artikkel 10.

2. Sertifikater til skipsførere, offiserer og radiooperatører
skal påtegnes av medlemsstatene i samsvar med
bestemmelsene i denne artikkel.

3. Sertifikatene skal utarbeides på det eller de offisielle
språk i medlemsstatene som utsteder dem.

4. Når det gjelder radiooperatører, kan medlemsstatene

a) innlemme de tilleggskunnskaper som kreves i gjeldende
regler, i eksamenen som holdes for utstedelse av et
sertifikat i samsvar med radioreglementet, eller

b) utstede et eget sertifikat som angir at innehaveren har de
tilleggskunnskaper som kreves i gjeldende regelverk.

5. Dersom en medlemsstat ønsker det, kan påtegningene
innlemmes i malen for sertifikater som utstedes, som fastsatt i
avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket. I så fall skal malen oppført
i punkt 1 i avsnitt A-I/2 brukes. Hvis ikke skal formularet som
brukes være det som er oppført i punkt 2 i nevnte avsnitt.

6. En medlemsstat som godkjenner et sertifikat etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 3 bokstav a), skal
påtegne sertifikatet for å bekrefte sin godkjenning.
Påtegningsformularet som brukes skal være i samsvar med
punkt 32 i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket.

7. Påtegningene nevnt i nr. 5 og 6

a) kan utstedes som egne dokumenter,

b) skal alle ha et eget nummer, med unntak av påtegningene
som attesterer utstedelsen av et sertifikat, som kan ha
samme nummer som vedkommende sertifikat, forutsatt at
dette har et eget nummer, og

c) utløper når sertifikatet påtegningen gjelder utløper eller
tilbakekalles, midlertidig settes ut av kraft eller oppheves
av medlemsstaten eller tredjestaten som har utstedt det, og
i alle tilfeller ikke senere enn fem år etter påtegningenes
utstedelsesdato.

8. Stillingen som innehaveren av et sertifikat har tillatelse til
å tjenestegjøre i om bord, skal spesifiseres i
påtegningsformularet med nøyaktig samme ordlyd som den
som brukes i medlemsstatenes gjeldende krav til
sikkerhetsbemanning.

9. Medlemsstatene kan bruke et formular som er forskjellig
fra det som er oppført i avsnitt A-I/2 i STCW-regelverket,
forutsatt at formularet som brukes minst inneholder de
obligatoriske opplysningene, som skal foreligge med latinske
bokstaver og arabertall, og der det tas hensyn til de
variasjonene som tillates i henhold til avsnitt A-I/2.

24.10.2002 Nr. 53/71EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



10. Med forbehold for artikkel 18 nr. 4 skal originalen til
ethvert sertifikat som kreves i dette direktiv, finnes om bord på
skipet der innehaveren tjenestegjør.

Artikkel 6

Opplæringskrav

Opplæringen som kreves i henhold til artikkel 3, skal gis i en
form som passer til de teoretiske kunnskaper og praktiske
ferdigheter som kreves i henhold til vedlegg I, særlig når det
gjelder bruken av livrednings- og brannslokkingsutstyr, og
være godkjent av vedkommende myndighet eller organ utpekt
av den enkelte medlemsstat.

Artikkel 7

Prinsipper som gjelder for fart nær kystlandet

1. Ved definering av fart nær kystlandet skal
medlemsstatene ikke pålegge sjøfolk i tjeneste på skip som har
tillatelse til å seile under en annen medlemsstats flagg eller
flagget til en annen part i STCW-konvensjonen, og som seiler
i kystfart, krav til opplæring, erfaring eller sertifikater som er
strengere enn kravene de pålegger sjøfolk i tjeneste om bord på
skip som har tillatelse til å seile under eget flagg.
Medlemsstatene skal ikke i noe tilfelle pålegge sjøfolk som
tjenestegjør på skip som seiler under en annen medlemsstats
flagg eller flagget til en annen part i STCW-konvensjonen,
krav som er strengere enn kravene i dette direktiv som gjelder
for skip som ikke seiler i fart nær kystlandet.

2. Med hensyn til skip som har tillatelse til å seile under en
medlemsstats flagg, og som regelmessig seiler i fart nær
kystlandet til en annen medlemsstat eller en annen part i
STCW-konvensjonen, skal medlemsstaten som skipet har
tillatelse til å seile under flagget til, pålegge sjøfolk som
tjenestegjør om bord på disse skipene krav til utdanning,
erfaring og sertifikater som minst tilsvarer kravene pålagt av
medlemsstaten eller parten i STCW-konvensjonen som skipet
seiler i fart nær kystlandet til, forutsatt at disse ikke er strengere
enn kravene i dette direktiv som gjelder for skip som ikke
seiler i fart nær kystlandet. Sjøfolk som tjenestegjør om bord
på et skip med en fart som går utover det en medlemsstat har
definert som fart nær kystlandet, og som kommer inn i farvann
som ikke omfattes av denne definisjonen, må oppfylle de
relevante kravene i dette direktiv.

3. En medlemsstat kan innrømme et skip som har tillatelse
til å seile under dets flagg, fordelene som følger av
bestemmelsene i dette direktiv for fart nær kystlandet, dersom
skipet regelmessig seiler i fart nær kystlandet som definert av
medlemsstaten, langs kysten til en medlemsstat som ikke er
part i STCW-konvensjonen.

4. Når det gjøres vedtak om definisjonen av fart nær
kystlandet og vilkårene for nødvendig undervisning og
opplæring på dette området i samsvar med bestemmelsene i nr.
1, 2 og 3, skal medlemsstatene meddele Kommisjonen de
nærmere bestemmelsene som er vedtatt.

Artikkel 8

Strafferettslige eller disiplinære sanksjoner

1. Medlemsstatene skal fastsette metoder og
framgangsmåter for å foreta en upartisk undersøkelse ved
enhver innrapportert inkompetanse, handling eller unnlatelse
som direkte kan true sikkerheten for liv eller eiendom til sjøs
eller havmiljøet, og som utøves av innehavere av sertifikater
eller påtegninger utstedt av denne medlemsstaten, under
utførelsen av arbeidsoppgavene tilknyttet disse sertifikatene
samt for å trekke tilbake, midlertidig oppheve og erklære
ugyldig slike sertifikater av nevnte grunner og for å forhindre
bedrageri.

2. Hver medlemsstat skal fastsette de strafferettslige eller
disiplinære sanksjoner som skal pålegges dersom
bestemmelsene i medlemsstatens nasjonale lovgivning for
iverksetting av dette direktiv ikke overholdes av skip som har
tillatelse til å seile under medlemsstatens flagg, eller av sjøfolk
med behørig sertifikat utstedt av denne medlemsstaten.

3. Slike strafferettslige eller disiplinære sanksjoner skal
særlig fastsettes og pålegges dersom

a) et selskap eller en skipsfører har ansatt en person som ikke
innehar et sertifikat som kreves i dette direktiv,

b) en skipsfører har tillatt en person som ikke innehar
sertifikatet som kreves i dette direktiv, en gyldig
dispensasjon eller dokumentet pålagt i henhold til artikkel
18 nr. 4, å ivareta en funksjon eller tjenestegjøre i en
stilling som i henhold til dette direktiv skal tildeles en
person som innehar behørig sertifikat, eller

c) en person ved hjelp av bedrageri eller falske papirer har
oppnådd å bli ansatt for å ivareta en funksjon eller
tjenestegjøre i en stilling som i henhold til dette direktiv
skal tildeles en person som innehar et sertifikat eller en
dispensasjon.

4. Medlemsstater som under sin jurisdiksjon har et selskap
eller en person som det er god grunn til å mistenke for å ha vært
ansvarlig for eller kjent til et åpenbart brudd på bestemmelsene
i dette direktiv nevnt i nr. 3, skal tilby seg å samarbeide med
enhver medlemsstat eller enhver annen part i STCW-
konvensjonen som meddeler dem sin hensikt om å reise sak
under sin jurisdiksjon.

Artikkel 9

Kvalitetsstandarder

1. Medlemsstatene skal forsikre seg om at

a) all opplæring, vurdering av kompetanse, utstedelse av
sertifikater, påtegning og fornyelse av gyldighet som
utføres av ikke-statlige enheter eller organer som står under
deres myndighet, blir løpende overvåket innenfor rammen
av et kvalitetsstandardssystem for å sikre at de definerte
målene nås, herunder dem som angår instruktørers og
sensorers kvalifikasjoner og erfaring,
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b) det finnes et kvalitetsstandardssystem dersom statlige
enheter eller organer utøver slik virksomhet,

c) målene for undervisning og opplæring og de tilhørende
kompetansestandardene er tydelig definert, og at nivået for
kunnskap, forståelse og egnethet som tilsvarer eksamenene
og vurderingene som kreves i henhold til STCW-
konvensjonen fastsettes. Målene og de tilhørende
kvalitetsstandardene kan fastsettes særskilt for de enkelte
kurs og opplæringsprogrammer, og skal omfatte
administrasjonen av systemet for utstedelse av sertifikater,

d) virkeområdet for kvalitetsstandardene dekker
administrasjon av systemet for utstedelse av sertifikater,
alle opplæringskurs og -programmer, eksamener og
vurderinger som utføres av medlemsstaten eller under dens
myndighet samt de kvalifikasjoner og den erfaring som
kreves av instruktører og sensorer, samtidig som det tas
hensyn til de prinsipper, systemer og interne
kvalitetskontroller og -undersøkelser som er fastsatt for å
sikre at de fastsatte målene nås.

2. Medlemsstatene skal også sikre at en uavhengig
vurdering av virksomheten for tilegnelse og vurdering av
kunnskap, forståelse, egnethet og kompetanse samt av
administrasjonen av systemet for utstedelse av sertifikater,
foretas minst hvert femte år av kvalifiserte personer som ikke
selv er involvert i den nevnte virksomheten, for å kontrollere at

a) alle interne kontroll-, overvåkings- og oppfølgingstiltak er
i samsvar med de planlagte metodene og de dokumenterte
framgangsmåtene, og at de effektivt sikrer at de definerte
målene nås,

b) resultatene av hver uavhengige vurdering dokumenteres og
oversendes dem som er ansvarlige for området som er
vurdert,

c) det raskt treffes tiltak for å avhjelpe mangler.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en rapport
om vurderingen utført i henhold til nr. 2, innen seks måneder
fra datoen da vurderingen fant sted.

Artikkel 10

Krav til fysisk skikkethet — Utstedelse og registrering 
av sertifikater

1. Medlemsstatene skal fastsette krav til fysisk skikkethet
som sjøfolk skal oppfylle, særlig med hensyn til syn og hørsel.

2. Medlemsstatene skal påse at sertifikater utstedes bare til
kandidater som oppfyller kravene i denne artikkel.

3. Kandidater til sertifikatene skal på tilfredsstillende måte
bevise

a) sin identitet,

b) at de minst oppfyller alderskravet fastsatt i regelen i
vedlegg I for sertifikatet det søkes om,

c) at de oppfyller kravene til fysisk skikkethet fastsatt av
medlemsstaten, særlig med hensyn til syn og hørsel, og at
de innehar et gyldig dokument som attesterer deres fysiske
skikkethet, utstedt av en behørig kvalifisert lege som er
godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten,

d) at de har opptjent fartstid og fullført enhver tilknyttet
obligatorisk opplæring som kreves i reglene i vedlegg I for
sertifikatet det søkes om, og

e) at de oppfyller kompetansestandardene fastsatt i reglene i
vedlegg I for stillingene, funksjonene og nivåene som skal
angis i sertifikatets påtegning.

4. Medlemsstatene forplikter seg til å

a) føre ett eller flere registre over alle sertifikater og
påtegninger for skipsførere og offiserer og eventuelt
mannskap som er utstedt, har utløpt eller er fornyet,
midlertidig opphevet, erklært ugyldig eller meldt tapt eller
ødelagt samt over dispensasjoner som er gitt, og

b) gjøre opplysninger om statusen til slike sertifikater,
påtegninger og dispensasjoner tilgjengelige for andre
medlemsstater eller parter i STCW-konvensjonen og for
selskaper som ønsker å kontrollere at sertifikater som
forelegges dem av sjøfolk som ønsker å få dem godkjent
eller som ønsker ansettelse om bord på et skip, er ekte og
gyldige.

Artikkel 11

Fornyelse av sertifikater

1. For fortsatt å kunne være kvalifisert til tjeneste til sjøs,
må enhver skipsfører, offiser eller radiooperatør som innehar et
sertifikat utstedt eller godkjent i henhold til et hvilket som helst
annet kapittel i vedlegg I enn kapittel VI, og som tjenestegjør
til sjøs eller har til hensikt å gå tilbake til tjeneste til sjøs etter
en periode på land, med mellomrom som ikke overstiger fem
år

a) oppfylle kravene til fysisk skikkethet fastsatt i artikkel 10,
og

b) bevise at vedkommende fortsatt har den nødvendige
faglige kompetanse i henhold til avsnitt A-I/11 i STCW-
regelverket.

2. Enhver skipsfører, offiser og radiooperatør skal, for å
kunne fortsette å tjenestegjøre om bord på skip som det er
internasjonal enighet om å kreve spesialopplæring for, ha
fullført og bestått den godkjente relevante opplæringen.

3. Hver medlemsstat skal sammenligne
kompetansestandardene som er fastsatt for søkere til
sertifikater utstedt før 1. februar 2002, med dem som er
definert for vedkommende sertifikat i STCW-regelverkets del
A, og avgjøre om det er nødvendig å kreve at innehaverne av
slike sertifikater gjennomfører en egnet opplæring for å
oppfriske og ajourføre sine kunnskaper, eller om deres
kompetanse skal vurderes.
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Oppfriskings- og ajourføringskursene skal være godkjente og
særlig omhandle endringer i relevante nasjonale og
internasjonale regler for sikkerhet for menneskeliv til sjøs og
vern av havmiljøet, samt ta hensyn til enhver ajourføring av
den aktuelle kompetansestandard.

4. Hver medlemsstat skal i samråd med de berørte parter
opprette eller oppmuntre til at det opprettes en ordning for
oppfriskings- og ajourføringskurs, som fastsatt i avsnitt A-I/11
i STCW-regelverket.

5. Hver medlemsstat skal, for å ajourføre kunnskapene til
skipsførere, offiserer og radiooperatører, sørge for at teksten til
nylige endringer av nasjonale og internasjonale regelverk om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av det marine miljø,
gjøres tilgjengelig for skipene som har tillatelse til å seile under
vedkommende medlemsstats flagg.

Artikkel 12

Bruk av simulatorer

1. Ytelsesstandardene og andre bestemmelser i avsnitt A-
I/12 i STCW-regelverket samt andre krav fastsatt i del A i
STCW-regelverket som omhandler ethvert aktuelt sertifikat,
skal overholdes når det gjelder

a) all obligatorisk opplæring basert på simulatorer,

b) enhver vurdering av kompetanse fastsatt i del A i STCW-
regelverket som foretas ved hjelp av simulator, og

c) enhver demonstrasjon som utføres ved hjelp av simulator
for å bevise vedlikehold av kompetanse som beskrevet i
del A i STCW-regelverket.

2. Dersom medlemsstatene ønsker det, kan simulatorer som
er installert eller tatt i bruk før 1. februar 2002, fritas for å
oppfylle ytelsesstandardene fastsatt i nr. 1 fullstendig.

Artikkel 13

Selskapenes ansvar

1. Medlemsstatene skal, i samsvar med bestemmelsene i nr.
2 og 3, holde selskapene ansvarlige for at sjøfolk på deres skip
tjenestegjør i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, og
kreve at hvert selskap påser at

a) alle sjøfolk som skal tjenestegjøre på et av selskapets skip
innehar behørig sertifikat, i samsvar med bestemmelsene i
dette direktiv og bestemmelsene vedtatt av medlemsstaten,

b) dets skip er bemannet i samsvar med medlemsstatens
gjeldende krav til sikkerhetsbemanning,

c) dokumenter og opplysninger om alle sjøfolk som er ansatt
om bord på dets skip ajourføres og er lett tilgjengelige,
herunder, men ikke begrenset til, dokumenter og
opplysninger om deres erfaring, opplæring, fysiske
skikkethet og kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene de
er tildelt,

d) sjøfolk som er ansatt om bord på et av dets skip gjøres

kjent med sine bestemte arbeidsoppgaver og skipets
innretninger, installasjoner, utstyr, rutiner og kjennetegn
som er relevante for arbeidsoppgavene de skal utføre
rutinemessig eller i nødssituasjoner,

e) skipets mannskap effektivt kan samordne sine gjøremål i
nødssituasjoner og ved utførelsen av funksjoner som er
avgjørende for sikkerheten eller for å hindre eller begrense
forurensning.

2. Selskapene, skipsførerne og besetningsmedlemmene skal
hver for seg ha ansvar for å påse at alle kravene i denne artikkel
oppfylles til fulle, og at alle andre nødvendige tiltak treffes for
at hvert besetningsmedlem skal kunne bidra bevisst og
fagmessig til en sikker drift av skipet.

3. Selskapet skal overlevere skipsføreren på alle skip som
dette direktiv får anvendelse på, skriftlige instrukser om
hvilken praksis og hvilke framgangsmåter som skal følges for
å sikre at alle sjøfolk som er nyansatt om bord på et skip, får
tilstrekkelig mulighet til å bli kjent med skipets utstyr,
driftsmetoder og andre ordninger som er nødvendige for at de
skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på tilfredsstillende
måte, før de får ansvaret for disse arbeidsoppgavene. Denne
praksisen og disse rutinene skal innebære

a) at alle nyansatte sjøfolk gis rimelig tid til å bli kjent med

i) det særlige utstyret de skal bruke eller betjene, og

ii) skipets særlige framgangsmåter og bestemmelser for
vakthold, sikkerhet, vern av miljøet og nødssituasjoner
som de bør kjenne til for å kunne utføre
arbeidsoppgavene de er tildelt på en tilfredsstillende
måte, og

b) at det utpekes et erfarent mannskapsmedlem som skal ha
ansvaret for å sikre at alle nyansatte sjøfolk får muligheten
til å motta grunnleggende opplysninger på et språk de
forstår.

Artikkel 14

Skikkethet til tjeneste

1. For å forhindre tretthet skal medlemsstatene fastsette og
gjennomføre hviletid for vakthavende personell, og kreve at
vaktsystemene organiseres slik at vakthavende personells
effektivitet ikke reduseres av tretthet, og at arbeidsoppgavene
utformes slik at mannskap som har første vakt på begynnelsen
av en reise og mannskap som har påfølgende avløsende vakter,
er tilstrekkelig uthvilt og skikket til tjeneste på alle andre
måter.

2. Alle personer som er tildelt arbeid som vakthavende
offiser eller mannskap som inngår i vakten, skal få mulighet til
å hvile minst ti timer for hver 24-timersperiode.
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3. Hviletidene kan fordeles på høyst to perioder, der den ene
skal være på minst seks timer.

4. Bestemmelsene om hviletid fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke
nødvendigvis anvendelse i nødssituasjoner eller under øvelser,
eller under uvanlige driftsforhold.

5. Uavhengig av bestemmelsene i nr. 2 og 3 kan
minsteperioden på ti timer reduseres til minst seks
sammenhengende timer, forutsatt at en slik reduksjon ikke
pålegges i mer enn to dager, og at det innvilges minst 70 timers
hviletid for hver sjudagersperiode.

6. Medlemsstatene skal kreve at vaktplanen slås opp på et
lett tilgjengelig sted.

Artikkel 15

Dispensasjon

1. Under omstendigheter der det er særlig nødvendig, kan
vedkommende myndigheter, dersom det etter deres oppfatning
ikke utgjør en fare for personer, eiendom eller miljøet, utstede
en dispensasjon som tillater en bestemt sjømann å tjenestegjøre
på et bestemt skip for et bestemt tidsrom på inntil seks
måneder, i funksjoner vedkommende ikke innehar et
forskriftsmessig sertifikat for, forutsatt at vedkommende
myndigheter er overbevist om at personen er tilstrekkelig
kvalifisert til å ivareta oppgavene i den ledige stillingen på en
betryggende måte; det skal imidlertid ikke gis dispensasjon for
stillingen som radiooperatør, med mindre annet er fastsatt i
relevante bestemmelser i radioreglementet. Det skal ikke gis
dispensasjon til en skipsfører eller maskinsjef, med mindre det
foreligger force majeure, og da bare for et kortest mulig
tidsrom.

2. En dispensasjon for en bestemt stilling skal bare gis en
person som er i besittelse av det sertifikat som kreves for å
inneha stillingen umiddelbart under. Når det ikke kreves noe
sertifikat for den lavere stillingen, kan dispensasjonen gis en
person hvis kvalifikasjoner og erfaring etter vedkommende
myndighets oppfatning klart tilsvarer de kvalifikasjoner og den
erfaring som kreves for den stillingen som skal fylles, forutsatt
at denne personen, dersom vedkommende ikke innehar et
forskriftsmessig sertifikat, pålegges å bestå en prøve godkjent
av vedkommende myndigheter for å vise at en slik
dispensasjon trygt kan gis. Dessuten skal vedkommende
myndigheter påse at den aktuelle stillingen så snart som mulig
fylles av en innehaver av et forskriftsmessig sertifikat.

Artikkel 16

Medlemsstatenes ansvar med hensyn til opplæring og
vurdering

1. Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter eller organer
som skal

— gi opplæringen omhandlet i artikkel 3,

— organisere og/eller føre tilsyn med de eksamener som
eventuelt kreves,

— utstede sertifikatene omtalt i artikkel 10, og

— gi dispensasjonene fastsatt i artikkel 15.

2. Medlemsstatene skal påse følgende:

a) All opplæring og vurdering av sjøfolk skal

1. være oppbygd i samsvar med skriftlige programmer,
herunder metoder og midler for gjennomføringen,
framgangsmåter og pedagogisk utstyr som er
nødvendige for å oppfylle den fastsatte
kompetansestandarden, og

2. utføres, overvåkes, vurderes og støttes av personer som
er kvalifisert i henhold til bokstav d), e) og f).

b) Personer som foretar opplæring eller vurdering om bord på
et skip, skal gjøre dette bare dersom slik opplæring eller
vurdering ikke innvirker negativt på den normale driften av
skipet, og de kan vie sin tid og oppmerksomhet til slik
opplæring eller vurdering.

c) Instruktører, tilsynsførere og sensorer skal ha
kvalifikasjoner som samsvarer med de aktuelle typene av
og nivåene for opplæring eller vurdering av kompetansen
til sjøfolk om bord eller på land.

d) Enhver person som utfører opplæring i tjenesten av sjøfolk,
om bord eller på land, som er ment å gi dem de
kvalifikasjoner som kreves for å motta et sertifikat i
henhold til dette direktiv, skal

1) ha oversikt over hele opplæringsprogrammet og forstå
de særskilte målene som er satt opp for den aktuelle
typen av opplæring som gis,

2) være kvalifisert for oppgaven som opplæringen er
rettet inn mot, og

3) dersom simulator benyttes under opplæringen:

i) ha fått relevant veiledning i instruksjonsteknikker
til bruk ved simulatortrening, og

ii) ha praktisk erfaring med betjening av den aktuelle
typen simulator.

e) Enhver person som er ansvarlig for å føre tilsyn med
opplæring i tjenesten av sjøfolk som er ment å gi dem
mulighet til å oppnå et sertifikat, skal ha en helhetlig
forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte
målene som er satt opp for hver type av opplæring.

f) Enhver person som foretar vurdering i tjenesten av sjøfolks
kompetanse, om bord eller på land, for å avgjøre om de har
de kvalifikasjoner som kreves for å oppnå et sertifikat, skal

1) ha tilstrekkelige kunnskaper om og innsikt i
kompetansen som skal bedømmes,

2) være kvalifisert for oppgaven som vurderingen gjelder,

3) ha fått tilstrekkelig veiledning i vurderingsmetoder og
-praksis,

4) ha praktisk erfaring med vurdering, og

5) dersom simulator benyttes ved vurderingen, ha
praktisk erfaring med vurdering for den aktuelle typen
simulator, som vedkommende har fått under tilsyn av
en person som har erfaring med å foreta vurdering og
til dennes tilfredshet.
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g) En medlemsstat som godkjenner en opplæring, en
utdanningsinstitusjon eller en kvalifikasjon gitt av en
utdanningsinstitusjon, innenfor rammen av dens krav til
utstedelse av et sertifikat, skal sørge for at
kvalitetsstandardene omtalt i artikkel 9 får anvendelse på
instruktørers og sensorers kvalifikasjoner og erfaring.
Kvalifikasjonene, erfaringen og anvendelsen av
kvalitetsstandardene skal omfatte en egnet opplæring i
instruksjonsteknikker, i opplærings- og vurderingsmetoder
og -praksis, og oppfylle alle kravene nedfelt i bokstav d),
e) og f).

Artikkel 17

Kommunikasjon om bord

Medlemsstatene skal påse at

a) det om bord på ethvert skip som seiler under en
medlemsstats flagg, uten at bestemmelsene i bokstav b) og
d) berøres, til enhver tid finnes egnede midler som
muliggjør en god muntlig kommunikasjon med hensyn til
sikkerhet mellom alle medlemmer av skipets besetning,
særlig slik at det sikres at meldinger og anvisninger mottas
til rett tid og forstås riktig,

b) det om bord på alle passasjerskip som seiler under en
medlemsstat flagg og om bord på alle passasjerskip som
starter og/eller avslutter en reise i en medlemsstats havn,
opprettes et felles arbeidsspråk som nedtegnes i
skipsdagboken, for å sikre at mannskapet handler effektivt
i sikkerhetsspørsmål.

Selskapet eller skipsføreren, alt etter hva som er mest
hensiktsmessig, skal fastsette et egnet arbeidsspråk. Alle
sjøfolk er forpliktet til å forstå dette språket, og eventuelt
gi ordrer og instrukser samt rapportere på dette språket.

Dersom arbeidsspråket ikke er et offisielt språk i
medlemsstaten, skal alle planer og lister som slås opp
inneholde en oversettelse til arbeidsspråket,

c) personell om bord på passasjerskip som ifølge
mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i
nødssituasjoner, lett kan identifiseres og har tilstrekkelige
kommunikasjonsferdigheter for dette formål, idet det tas
hensyn til en passende og hensiktsmessig kombinasjon av
følgende kriterier:

i) språket eller språkene i de landene passasjerene
transportert på en bestemt rute hovedsakelig kommer
fra,

ii) sannsynligheten for at ferdigheten i å bruke et
elementært engelsk ordforråd til å gi grunnleggende
anvisninger kan innebære en mulighet for
kommunikasjon med en passasjer som trenger hjelp,
uansett om passasjeren og besetningsmedlemmet har et
felles språk,

iii) det eventuelle behov for å gjøre seg forstått på andre
måter i en nødssituasjon der verbal kommunikasjon er
umulig (f.eks. ved å demonstrere, bruke tegnspråk eller
påvise stedet der det finnes anvisninger,
mønstringsstasjoner, redningsutstyr eller
rømningsveier),

iv) i hvilket omfang fullstendige sikkerhetsanvisninger er
gitt passasjerene på deres morsmål, og

v) de språk som kan anvendes i en nødssituasjon eller
under en øvelse ved utsending av meldinger for å gi
passasjerene livsviktig veiledning og gjøre det lettere
for besetningsmedlemmene å bistå passasjerene,

d) skipsføreren, offiserene og mannskapet om bord på
oljetankskip, kjemikalietankskip og gasstankskip som
seiler under en medlemsstats flagg, er i stand til å
kommunisere med hverandre på ett eller flere felles
arbeidsspråk,

e) det finnes egnede muligheter for kommunikasjon mellom
skipet og myndighetene på land, enten på et felles språk
eller på disse myndigheters språk,

f) medlemsstatene, når de foretar havnestatskontroll i
samsvar med direktiv 95/21/EF, også kontrollerer om skip
som seiler under en tredjestats flagg, etterkommer denne
artikkel.

Artikkel 18

Godkjenning av sertifikater

1. Medlemsstatenes gjensidige godkjenning av sertifikater
omhandlet i artikkel 4 som innehas av sjøfolk som er borgere i
medlemsstater, skal være underlagt bestemmelsene i direktiv
89/48/EØF og 92/51/EØF.

2. Medlemsstatenes gjensidige godkjenning av sertifikater
omhandlet i artikkel 4 som innehas av sjøfolk som ikke er
borgere i medlemsstater, skal også være underlagt
bestemmelsene i direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF.

3. Sjøfolk som ikke innehar sertifikatene omhandlet i
artikkel 4, kan få tillatelse til å tjenestegjøre på skip som seiler
under en medlemsstats flagg, forutsatt at det er truffet
beslutning om å godkjenne deres behørige sertifikat etter
framgangsmåten omhandlet nedenfor:

a) ved godkjenning ved påtegning av et behørig sertifikat
utstedt av en tredjestat, skal medlemsstaten handle i
samsvar med kriteriene og framgangsmåtene beskrevet i
vedlegg II,

b) medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, som
deretter underretter de øvrige medlemsstatene, om de
behørige sertifikater de har godkjent eller har til hensikt å
godkjenne i samsvar med kriteriene nevnt i bokstav a),

c) dersom det innen et tidsrom på tre måneder etter at
medlemsstatene er underrettet av Kommisjonen i samsvar
med bokstav b), reises innvending av en medlemsstat eller
av Kommisjonen med utgangspunkt i kriteriene nevnt i
bokstav a), skal Kommisjonen behandle saken etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2. Den berørte
medlemsstat skal treffe passende tiltak for å gjennomføre
de beslutninger som er truffet etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 23 nr. 2,
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d) dersom et behørig sertifikat utstedt av en tredjestat er
godkjent innenfor rammen av framgangsmåten nevnt over,
og IMOs sjøsikkerhetskomité etter å ha avsluttet sin
vurdering ikke har kunnet fastslå at tredjestaten har vist at
den har gitt bestemmelsene i STCW-konvensjonen full
virkning, skal Kommisjonen behandle saken etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2 for å vurdere
godkjenningen av sertifikater utstedt av denne staten på
nytt. Den berørte medlemsstat skal treffe passende tiltak
for å iverksette vedtak gjort etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23 nr. 2,

e) Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste over de
behørige sertifikatene som er godkjent etter
framgangsmåten nevnt over. Listen skal offentliggjøres i
C-serien av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

4. Uten hensyn til artikkel 5 nr. 6 kan en medlemsstat,
dersom forholdene krever det, tillate sjøfolk å tjenestegjøre om
bord på et skip som seiler under dens flagg i en annen stilling
enn radiotelegrafist eller radiooperatør, med forbehold for
bestemmelsene i radioreglementet, for et tidsrom som ikke må
overstige tre måneder, dersom de innehar et behørig og gyldig
sertifikat som en tredjestat har utstedt og påtegnet på
forskriftsmessig måte, men som ennå ikke er påtegnet av den
berørte medlemsstaten med tanke på godkjenning for tjeneste
om bord på skip som seiler under dens flagg. Et dokument som
beviser at en søknad om påtegning er sendt til vedkommende
myndighet, må kunne framlegges.

Artikkel 19

Havnestatskontroll

1. Skipene skal, uansett hvilket flagg de seiler under og
bortsett fra dem som utelukkes i henhold til artikkel 2, når de
er i en medlemsstats havn, underlegges havnestatskontroll
utført av kontrollører som er behørig bemyndiget av
medlemsstaten, for å kontrollere at alle sjøfolk som
tjenestegjør om bord, og som er forpliktet til å ha et sertifikat i
samsvar med STCW-konvensjonen, innehar et slikt sertifikat
eller en gyldig dispensasjon.

2. Medlemsstatene skal, når de foretar havnestatskontroll i
henhold til dette direktiv, påse at alle relevante bestemmelser
og framgangsmåter fastsatt i direktiv 95/21/EF anvendes.

Artikkel 20

Framgangsmåter for havnestatskontroll

1. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/21/EF,
skal havnestatskontroll i henhold til artikkel 19 begrenses til
følgende:

— kontroll av at alle sjøfolk som tjenestegjør om bord, og
som er forpliktet til å ha et sertifikat i samsvar med STCW-
konvensjonen, innehar et behørig sertifikat eller en gyldig
dispensasjon eller kan framlegge et dokument som beviser
at en søknad om påtegning som bekrefter godkjenningen er
innlevert til myndighetene i flaggstaten,

— kontroll av at antallet sjøfolk som tjenestegjør på skipet og
sertifikatene deres er i samsvar med kravene til
sikkerhetsbemanning fastsatt av myndighetene i
flaggstaten.

2. Det skal foretas en vurdering, i samsvar med del A i
STCW-regelverket, av skipets sjøfolks skikkethet til å
overholde reglene for vakthold nedfelt i STCW-konvensjonen
dersom det av én av følgende grunner er god grunn til å tro at
disse reglene ikke overholdes:

— skipet har vært innblandet i en kollisjon eller grunnstøting,
eller

— skipet har under fart, oppankring eller ved kai sluppet ut
stoffer det i henhold til internasjonale konvensjoner er
ulovlig å slippe ut, eller

— skipet har, ved feilaktig eller uforsiktig manøvrering, ikke
overholdt IMOs regelverk for seilingsruter eller praksis og
regler for sikker manøvrering, eller

— skipet har på annen måte blitt drevet slik at det utgjør en
fare for mennesker, eiendom eller miljøet, eller

— et sertifikat er oppnådd gjennom svindel eller personen
som innehar sertifikatet er ikke den person sertifikatet
opprinnelig ble utstedt til, eller

— skipet seiler under flagget til en stat som ikke har ratifisert
STCW-konvensjonen, eller skipsføreren, en offiser eller et
besetningsmedlem innehar et sertifikat utstedt av en
tredjestat som ikke har ratifisert STCW-konvensjonen.

3. Uavhengig av sertifikatkontrollen innenfor rammen av
vurderingen fastsatt i nr. 2, kan det kreves at sjøfolk beviser sin
relevante kompetanse på arbeidsstedet. En slik demonstrasjon
kan blant annet bestå i at det kontrolleres om reglene for
vakthold er overholdt, og om sjøfolk opptrer korrekt i
nødssituasjoner, deres kompetansenivå tatt i betraktning.

Artikkel 21

Tilbakeholding

Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/21/EF, er
følgende mangler de eneste grunnene i henhold til dette
direktiv til at en medlemsstat kan tilbakeholde et skip, forutsatt
at den som foretar havnestatskontrollen har fastslått at
manglene utgjør en fare for personer, eiendom eller miljøet:

a) sjøfolkene innehar ikke sertifikat, innehar ikke behørig
sertifikat eller en gyldig dispensasjon, eller kan ikke
framlegge et dokument som beviser at søknad om
påtegning er innsendt til myndighetene i flaggstaten,
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b) flaggstatens krav til sikkerhetsbemanning er ikke
overholdt,

c) bestemmelsene om brovakt og maskinvakt tilsvarer ikke
kravene som flaggstaten har fastsatt for skipet,

d) besetning på vakt omfatter ikke en person som er
kvalifisert til å bruke utstyr som er uunnværlig for sikker
navigering, radiokommunikasjon og hindring av
forurensning,

e) den faglige dyktigheten til å utføre arbeidsoppgaver som er
tillagt sjøfolk med hensyn til skipets sikkerhet og hindring
av forurensning, kan ikke bevises, og

f) det er ikke mulig å finne personer som er tilstrekkelig
uthvilte og på alle andre måter skikket til å tjenestegjøre,
for å dekke den første vakten på begynnelsen av en reise
samt de påfølgende vaktene.

Artikkel 22

Endring

1. Dette direktiv kan endres etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23 nr. 2 for å anvende, for dette direktivs formål, de
senere endringer i de internasjonale regelverk nevnt i artikkel
1 nr. 16, 17, 18, 23 og 24 som er trådt i kraft.

2. Rådet skal, i samsvar med traktatens bestemmelser, vedta
en eventuell endring av vedlegg II, etter forslag som
Kommisjonen skal framlegge senest 25. mai 2003, på
bakgrunn av de erfaringer som er gjort ved gjennomføringen
av dette direktiv.

3. Når det vedtas nye dokumenter eller protokoller til
STCW-konvensjonen, skal Rådet, etter forslag fra
Kommisjonen og idet det tas hensyn til medlemsstatenes
parlamentariske framgangsmåter samt til de relevante IMO-
framgangsmåter, fastsette de nærmere regler for ratifikasjonen
av de nye dokumentene eller protokollene og sørge for at de får
en ensartet og samtidig anvendelse i medlemsstatene.

Artikkel 23

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være åtte uker.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 24

Overgangsbestemmelser

1. Medlemsstatene kan, inntil 1. februar 2002, fortsette å
utstede, godkjenne og påtegne sertifikater i samsvar med
bestemmelser som gjaldt 1. februar 1997, for sjøfolk som
påbegynte godkjent fartstid, et godkjent utdannings- og
opplæringsprogram eller et godkjent opplæringskurs før 1.
august 1998.

2. Inntil 1. februar 2002 kan medlemsstatene fortsette å
fornye og gi forlenget gyldighet til sertifikater og påtegninger
i samsvar med bestemmelsene som gjaldt før 1. februar 1997.

3. Når en medlemsstat ved anvendelsen av artikkel 11
fornyer eller forlenger gyldigheten til sertifikater som den
opprinnelig har utstedt i henhold til bestemmelser som gjaldt
før 1. februar 1997, kan den dersom den ønsker det erstatte
tonnasjegrensene på de opprinnelige sertifikatene som følger:

1) «på 200 brutto registertonn (BRT) eller mer» kan erstattes
med «på 500 brutto registertonn (BRT) eller mer», og

2) «på 1 600 brutto registertonn (BRT) eller mer» kan
erstattes med «på 3 000 brutto registertonn (BRT) eller
mer».

Artikkel 25

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for
overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i
henhold til artikkel 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
artikkel 18 nr. 3 og 4, artikkel 19, 20, 21 og 24, samt vedlegg I
og II, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
sanksjonene anvendes. Sanksjonene som fastsettes, skal være
effektive, stå i forhold til overtredelsen og ha en avskrekkende
virkning.

Artikkel 26

Underretning

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til de bestemmelser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler. Kommisjonen skal underrette de øvrige
medlemsstatene om dette.

Artikkel 27

Oppheving

1. Direktiv 94/58/EF, som endret ved direktivet nevnt i
vedlegg III del A, oppheves, uten at det berører
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for
innarbeiding nevnt i vedlegg III del B.

2. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg IV.
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Artikkel 28

Ikrafttredelse

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

Artikkel 29

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 4. april 2001.
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For Rådet

B. ROSENGREN

President

For Europaparlamentet

N. FONTAINE

Formann



VEDLEGG I

OPPLÆRINGSKRAV I STCW-KONVENSJONEN NEVNT I ARTIKKEL 3

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Reglene i dette vedlegg utfylles av de obligatoriske bestemmelsene i del A i STCW-regelverket, med unntak
av kapittel VIII, regel VIII/2.

Enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende avsnitt i del A i STCW-
regelverket.

2. Del A i STCW-regelverket inneholder kompetansestandarder som kandidater må oppfylle for å få utstedt eller
fornyet sertifikatene i henhold til STCW-konvensjonen. For å klargjøre sammenhengen mellom
bestemmelsene om utstedelse av alternative sertifikater som er oppført i kapittel VII og bestemmelsene i
kapittel II, III og IV om utstedelse av sertifikater, er kompetansen som beskrives i kompetansestandardene
samlet i passende grupper under følgende sju funksjoner:

1) Navigering

2) Lasting, lossing og stuing

3) Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord

4) Maskineri

5) Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner

6) Vedlikehold og reparasjoner

7) Radiokommunikasjon,

på følgende ansvarsnivåer:

1) Ledelsesnivå

2) Driftsnivå

3) Støttenivå

Funksjonene og ansvarsnivåene er angitt i undertitlene umiddelbart over tabellene med kompetansestandarder
i kapittel II, III og IV i del A i STCW-regelverket.

KAPITTEL II

SKIPSFØRER OG DEKKSAVDELING

Regel II/1

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 500

brutto registertonn (BRT) eller mer

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på 500 BRT eller
mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. ha fylt 18 år,

2.2. ha opptjent godkjent fartstid på minst ett år innenfor rammen av et godkjent opplæringsprogram som omfatter
opplæring om bord som oppfyller kravene i avsnitt A-II/1 i STCW-regelverket, og som er dokumentert i en
godkjent opplæringsbok, eller ha minst tre års godkjent fartstid,

2.3. ha utført, i minst seks måneder av den obligatoriske fartstiden, oppgaver tilknyttet brovakt under tilsyn av
skipsfører eller en kvalifisert offiser,

2.4. oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV for utføring av oppgaver på området radiokommunikasjon, i
samsvar med radioreglementet, og

2.5. ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene omtalt i avsnitt A-II/1 i
STCW-regelverket.
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Regel II/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip på 
500 brutto registertonn (BRT) eller mer

S k i p s f ø r e r  o g  o v e r s t y r m a n n  p å  s k i p  p å  3  0 0 0  B R T e l l e r  m e r

1. Enhver skipsfører og overstyrmann på sjøgående skip på 3 000 BRT eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 500 BRT eller mer, og ha
følgende godkjente fartstid:

2.1.1. for sertifikat som overstyrmann, minst 12 måneder, og

2.1.2. for sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder. Dette tidsrom kan likevel reduseres til minst 24 måneder,
forutsatt at minst tolv måneder av denne fartstiden er opptjent som overstyrmann, og

2.2. ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden omtalt i avsnitt A-II/2 i
STCW-regelverket for skipsførere og overstyrmenn på skip på 3 000 brutto registertonn (BRT) eller mer.

S k i p s f ø r e r  o g  o v e r s t y r m a n n  p å  s k i p  p å  m e l l o m  5 0 0  o g  3  0 0 0  B R T

3. Enhver skipsfører og overstyrmann på sjøgående skip på mellom 500 og 3 000 BRT skal ha behørig sertifikat.

4. Alle som søker om sertifikat skal

4.1. for sertifikat som overstyrmann, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 500
BRT eller mer,

4.2. for sertifikat som skipsfører, oppfylle kravene som ansvarshavende vaktoffiser på broen på skip på 500 BRT
eller mer, og ha minst 36 måneders godkjent fartstid på sjøgående skip i denne egenskap. Dette tidsrom kan
likevel reduseres til minst 24 måneder forutsatt at minst tolv måneder av denne fartstid er opptjent som
overstyrmann, og

4.3. ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden omtalt i avsnitt A-II/2 i
STCW-regelverket for skipsførere og overstyrmenn på skip på mellom 500 og 3 000 brutto registertonn (BRT).

Regel II/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen og som
skipsfører på skip på mindre enn 500 BRT

S k i p  s o m  i k k e  a n v e n d e s  i  f a r t  n æ r  k y s t l a n d e t

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på mindre enn 500
BRT som ikke anvendes i fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat for skip på 500 BRT eller mer.

2. Enhver skipsfører som tjenestegjør om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som ikke anvendes i
fart nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat for skip på mellom 500 og 3 000 BRT.

S k i p  s o m  a n v e n d e s  i  f a r t  n æ r  k y s t l a n d e t

Ansvarshavende vaktoffiser på broen

3. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på broen på et sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som anvendes i fart
nær kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

4. Alle som søker om sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på broen om bord på sjøgående skip på mindre
enn 500 BRT som anvendes i fart nær kystlandet skal

4.1. ha fylt 18 år,

4.2. ha fullført

4.2.1. en spesialopplæring som omfatter relevant fartstid i et tilstrekkelig tidsrom i samsvar med myndighetens krav,
eller
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4.2.2. ikke mindre enn tre års godkjent fartstid i dekksavdelingen,

4.3. oppfylle gjeldende krav i reglene i kapittel IV, alt etter som, for utføring av tildelte oppgaver på området
radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, og

4.4. ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden omtalt i avsnitt A-II/3 i
STCW-regelverket for ansvarshavende vaktoffiser på broen om bord på sjøgående skip på mindre enn 
500 BRT som anvendes i fart nær kystlandet.

Skipsfører

5. Enhver skipsfører som tjenestegjør på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som anvendes i fart nært
kystlandet, skal ha behørig sertifikat.

6. Alle som søker om sertifikat som skipsfører om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som anvendes
i fart nær kystlandet skal

6.1. ha fylt 20 år,

6.2. ha ikke mindre enn tolv måneders godkjent fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på broen, og

6.3. ha fulgt en godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden omtalt i avsnitt A-II/3 i
STCW-regelverket for skipsførere om bord på sjøgående skip på mindre enn 500 BRT som anvendes i fart nær
kystlandet.

7. F r i t a k

Dersom myndighetene finner at skipets størrelse og forholdene på reisen er slik at det ville være urimelig eller
praktisk umulig å gjøre kravene i denne regel og i avsnitt A-II/3 i STCW-regelverket gjeldende fullt ut, kan
den i tilsvarende omfang frita skipsføreren og ansvarshavende vaktoffiser på broen på et slikt skip eller på en
slik type skip fra enkelte av kravene, idet det tas hensyn til sikkerheten for alle skip som seiler i samme
farvann.

Regel II/4

Obligatoriske minstekrav for mannskap som inngår i brovakten

1. Alt mannskap som inngår i brovakten på skip på 500 BRT eller mer, unntatt mannskap under opplæring og
mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt, skal ha behørig sertifikat for funksjonene de ivaretar.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. ha fylt 16 år,

2.2. ha fullført

2.2.1. godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneders opplæring og praksis, eller

2.2.2. spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på sjøgående skip, som omfatter godkjent fartstid på ikke
mindre enn to måneder, og

2.3. oppfylle kompetansestandarden beskrevet i avsnitt A-II/4 i STCW-regelverket.

3. Tjenesten, opplæringen og praksisen som kreves i punkt 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver som utføres i
forbindelse med brovakter, og omfatte arbeid som utføres under direkte tilsyn av skipsføreren, ansvarshavende
vaktoffiser på broen eller et kvalifisert mannskap.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene etter denne regel dersom de har tjenestegjort i
dekksavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste fem årene før STCW-
konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.

KAPITTEL III

MASKINAVDELINGEN

Regel III/1

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i
bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom

1. Enhver ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt i bemannet maskinrom og enhver maskinoffiser på
beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med
en framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal
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2.1. ha fylt 18 år,

2.2. ha opptjent godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneder i maskinavdelingen, i samsvar med
avsnitt A-III/1 i STCW-regelverket,

2.3. ha fulgt i ikke mindre enn 30 måneder en godkjent undervisning og et godkjent opplæringsprogram som
omfatter en opplæring om bord som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok og oppfyller
kompetansestandarden definert i avsnitt A-III/1 i STCW-regelverket.

Regel III/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av
et hovedmaskineri med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør på sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri
med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og

2.1.1. for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid som maskinassistent eller
maskinoffiser,

2.1.2. for sertifikat som maskinsjef, ha minst 36 måneders godkjent fartstid, hvorav minst tolv måneder er opptjent i
stilling som ansvarshavende maskinoffiser mens vedkommende er kvalifisert til tjeneste som førstemaskinist,
og

2.2. ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden definert i avsnitt A-III/2 i
STCW-regelverket.

Regel III/3

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av
et hovedmaskineri med en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW

1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som tjenestegjør om bord på et sjøgående skip som drives av et
hovedmaskineri med en framdriftskraft på mellom 750 og 3 000 kW, skal ha behørig sertifikat.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. oppfylle kravene for sertifikat som ansvarshavende vaktoffiser på maskinvakt, og

2.1.1. for sertifikat som førstemaskinist, ha minst tolv måneders godkjent fartstid som maskinassistent eller
maskinoffiser,

2.1.2. for sertifikat som maskinsjef, ha minste 24 måneders godkjent fartstid, hvorav minst tolv måneder mens
vedkommende er kvalifisert til tjeneste som førstemaskinist, og

2.2. ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden definert i avsnitt A-III/3 i
STCW-regelverket.

3. Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å tjenestegjøre som førstemaskinist på skip som drives av et
hovedmaskineri med en framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan tjenestegjøre som maskinsjef på skip som
drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW, forutsatt at minst tolv måneders
godkjent fartstid på sjøgående skip er opptjent som maskinoffiser i stilling som medfører ansvar, og at
vedkommendes sertifikat er påtegnet deretter.

Regel III/4

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet
maskinrom eller mannskap i tjeneste i et periodevis ubemannet maskinrom

1. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller ethvert mannskap i tjeneste i et
periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av et hovedmaskineri med en framdriftskraft
på 750 kW eller mer, unntatt mannskap under opplæring og mannskap som utfører generelle oppgaver på vakt,
skal ha behørig sertifikat for funksjonene de skal ivareta.

2. Alle som søker om sertifikat skal

2.1. ha fylt 16 år,

2.2. ha fullført

2.2.1. godkjent fartstid, herunder ikke mindre enn seks måneders opplæring og praksis, eller

2.2.2. spesialopplæring, enten før utreise eller om bord på sjøgående skip, som omfatter godkjent fartstid på ikke
mindre enn to måneder, og

2.3. oppfylle kompetansestandarden beskrevet i avsnitt A-III/4 i STCW-regelverket.
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3. Tjenesten, opplæringen og praksisen som kreves i punkt 2.2.1 og 2.2.2 skal tilknyttes oppgaver som utføres i
forbindelse med maskinvakt, og omfatte oppgaver som utføres under direkte tilsyn av en kvalifisert
maskinoffiser eller et kvalifisert mannskap.

4. Sjøfolk kan av en medlemsstat anses for å oppfylle kravene etter denne regel dersom de har tjenestegjort i
maskinavdelingen i en relevant stilling i et tidsrom på minst ett år i løpet av de siste fem årene før STCW-
konvensjonens ikrafttredelse for denne medlemsstaten.

KAPITTEL IV

RADIOKOMMUNIKASJON OG RADIOPERSONELL

Forklarende merknad:

Obligatoriske bestemmelser om radiovakthold finnes i radioreglementet og SOLAS-konvensjonen, med endringer.
Bestemmelser om radiovedlikehold finnes i SOLAS-konvensjonen, med endringer, og i retningslinjene vedtatt av Den
internasjonale sjøfartsorganisasjon.

Regel IV/1

Søknad

1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 3, får bestemmelsene i dette kapittel anvendelse på radiopersonell
på skip som seiler under Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), som foreskrevet i SOLAS-
konvensjonen, med endringer.

2. Inntil 1. februar 1999 skal radiopersonell om bord på skip som oppfyller de bestemmelser i SOLAS-
konvensjonen som var i kraft før 1. februar 1992, etterkomme de bestemmelser i STCW-konvensjonen som
var i kraft før 1. desember 1992.

3. Radiopersonell om bord på skip som ikke er forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i kapittel IV i SOLAS-
konvensjonen om GMDSS, er ikke forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel. Radiopersonell om
bord på slike skip må imidlertid oppfylle kravene i radioreglementet. Myndighetene skal påse at de ulike
sertifikatene som kreves i henhold til radioreglementet, utstedes til slikt personell eller anerkjennes for dem.

Regel IV/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikat som GMDSS-radiopersonell

1. Enhver radiooperatør som er ansvarlig for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon om bord på et skip
som er forpliktet til å delta i GMDSS, skal ha behørig sertifikat knyttet til GMDSS, utstedt eller godkjent av
myndigheten i henhold til bestemmelsene i radioreglementet.

2. Enhver som søker om sertifikat i henhold til denne regelen for tjeneste om bord på et skip som er pålagt å ha
en radioinstallasjon i henhold til SOLAS-konvensjonen, med endringer, skal i tillegg

2.1. ha fylt 18 år, og

2.2. ha fullført godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandarden definert i avsnitt A-IV/2 i
STCW-regelverket.

KAPITTEL V

SÆRKRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELL PÅ VISSE TYPER SKIP

Regel V/1

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskap på tankskip

1. Offiserer og mannskap som har bestemte oppgaver og ansvarsområder i tilknytning til lasten og lasteutstyret
på tankskip, skal ha fullført et godkjent brannslokkingskurs på land i tillegg til opplæringen beskrevet i regel
VI/1, og

1.1. ha opptjent en godkjent fartstid på ikke mindre enn tre måneder om bord på et sjøgående tankskip for å tilegne
seg tilstrekkelig kjennskap til sikker driftsmessig praksis, eller

1.2. ha gjennomgått et godkjent orienteringskurs for tjeneste om bord på tankskip, som minst skal dekke pensumet
nevnt for dette kurset i avsnitt A-V/1 i STCW-regelverket.

Myndighetene kan imidlertid godkjenne fartstid til sjøs under tilsyn som er kortere enn det som kreves i punkt
1.1, forutsatt at

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 53/84 24.10.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



1.3. tidsrommet som godkjennes ikke er kortere enn én måned,

1.4. tankskipet har en bruttotonnasje på under 3 000 BRT,

1.5. hver reise som tankskipet foretar i løpet av dette tidsrommet ikke overstiger 72 timer, og

1.6. tankskipets driftsmåte og antall reiser og lastinger som foretas i løpet av dette tidsrommet, gjør det mulig å
tilegne seg det samme kunnskapsnivå og den samme erfaringen.

2. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og andre personer som har direkte ansvar for
lasting av, lossing av og omsorg for lasten under reisen eller for arbeid med lasten, skal i tillegg til kravene i
punkt 1.1 og 1.2

2.1. ha tilstrekkelig relevant erfaring med hensyn til arbeidsoppgavene de skal utføre om bord på den typen
tankskip der de tjenestegjør, og

2.2. ha fullført et godkjent særskilt opplæringsprogram som minst skal omfatte pensumet nevnt i avsnitt A-V/1 i
STCW-regelverket, som er tilpasset arbeidsoppgavene de skal utføre om bord på oljetankskipet,
kjemikalietankskipet eller gasstankskipet der de tjenestegjør.

3. Inntil to år etter at STCW-konvensjonen er trådt i kraft for en medlemsstat kan sjøfolk anses for å oppfylle
kravene i punkt 2.2 dersom de har tjenestegjort i en relevant stilling om bord på det aktuelle tankskipet i et
tidsrom på minst ett år i løpet av de foregående fem år.

4. Myndighetene skal påse at det utstedes behørig sertifikat til skipsførere og offiserer som har kvalifikasjonene
beskrevet i punkt 1 eller 2, eller at et eksisterende sertifikat blir behørig påtegnet. Ethvert mannskap som har
de beskrevne kvalifikasjonene skal få sertifikat som viser dette.

Regel V/2

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskap og annet
personell om bord på roro-passasjerskip

1. Denne regelen får anvendelse på skipsførere, offiserer, mannskap og annet personell som tjenestegjør på roro-
passasjerskip i utenriksfart. Myndighetene skal bestemme om disse reglene skal få anvendelse på personell
som tjenestegjør om bord på roro-passasjerskip i innenriksfart.

2. Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på et roro-passasjerskip, skal de ha gjennomgått opplæringen
beskrevet i punkt 4-8 som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

3. Sjøfolk som er forpliktet til å ha gjennomgått opplæringen beskrevet i punkt 4, 7 og 8, skal minst hvert femte
år få en egnet opplæring for å ajourføre sine kunnskaper.

4. Skipsføreren, offiserene og øvrige personell som ifølge mannskapslisten har til oppgave å bistå passasjerer i
kritiske situasjoner om bord på roro-passasjerferger, skal ha fått opplæring i håndtering av folkemengder som
beskrevet i punkt 1 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket.

5. Skipsførere, offiserer og øvrig personell som er tildelt bestemte arbeidsoppgaver og ansvarsområder om bord
på roro-passasjerskip, skal ha fått den grunnleggende opplæringen beskrevet i punkt 2 i avsnitt A-V/2 i STCW-
regelverket.

6. Personell som yter tjenester direkte til passasjerer i områder reservert for passasjerer om bord på roro-
passasjerskip, skal ha gjennomført sikkerhetsopplæringen beskrevet i punkt 3 i avsnitt A-V/2 i STCW-
regelverket.

7. Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver som er direkte ansvarlig for
ombordføring og ilandføring av passasjerer, lasting, lossing eller sikring av lasten eller lukking av åpninger i
skroget på roro-passasjerferger, skal ha fått godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og
skrogmotstandsevne, som angitt i punkt 4 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket.

8. Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, førstemaskinister og enhver som er ansvarlig for passasjerers
sikkerhet i nødssituasjoner om bord på roro-passasjerskip, skal ha fått godkjent opplæring i å håndtere
krisesituasjoner og i menneskelig atferd, som angitt i punkt 5 i avsnitt A-V/2 i STCW-regelverket.

9. Myndighetene skal påse at et dokument som bekrefter hvilken opplæring som er gitt, utstedes til alle som har
kvalifikasjonene som kreves i henhold til denne regel.
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KAPITTEL VI

FUNKSJONER TILKNYTTET NØDSSITUASJONER, VERNETILTAK, MEDISINSK BEHANDLING OG
REDNINGSFUNKSJONER

Regel VI/1

Obligatoriske minstekrav til grunnleggende opplæring og sikkerhetsopplæring og instruksjon for alle sjøfolk

Sjøfolk skal få grunnleggende opplæring og sikkerhetsopplæring og instruksjon i samsvar med avsnitt A-VI/1 i STCW-
regelverket, og må oppfylle den relevante kompetansestandarden som er angitt der.

Regel VI/2

Obligatoriske minstekrav for utstedelse av sertifikater for livbåter og redningsflåter, mann-overbord-båter og
hurtige mann-overbord-båter

1. Alle som søker om sertifikater for bruk av livbåter og mann-overbord-båter unntatt hurtige mann-overbord-
båter, skal

1.1. ha fylt 18 år,

1.2. ha opptjent godkjent fartstid på sjøgående skip på ikke mindre enn 12 måneder, eller ha fulgt et godkjent
opplæringskurs og opptjent godkjent fartstid på sjøgående skip på ikke mindre enn seks måneder, og

1.3. oppfylle kompetansestandarden for å oppnå sertifikat for bruk av livbåter, redningsflåter og mann-overbord-
båter som angitt i punkt 1-4 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket.

2. Alle som søker om sertifikat for bruk av hurtige mann-overbord-båter, skal

2.1. inneha sertifikat for bruk av livbåter og mann-overbord-båter unntatt hurtige mann-overbord-båter,

2.2. ha fulgt et godkjent opplæringskurs, og

2.3. oppfylle kompetansestandarden for å oppnå sertifikat for bruk av hurtige mann-overbord-båter som angitt i
punkt 5-8 i avsnitt A-VI/2 i STCW-regelverket.

Regel VI/3

Obligatoriske minstekrav til opplæring i avanserte brannslokkingsteknikker

1. Sjøfolk som har til oppgave å lede brannslokkingsoperasjoner skal ha fullført og bestått en videregående
opplæring i brannslokkingsteknikker med særlig vekt på organisering, taktikk og kommando, i samsvar med
bestemmelsene i avsnitt A-VI/3 i STCW-regelverket, og må oppfylle kompetansestandarden som er angitt der.

2. Dersom opplæring i avanserte brannslokkingsteknikker ikke inngår i kvalifikasjonene som kreves for å oppnå
gjeldende sertifikat, skal det utstedes et særskilt sertifikat eller en særskilt attest som viser at innehaveren har
fulgt et kurs i avanserte brannslokkingsteknikker.

Regel VI/4

Obligatoriske minstekrav til medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling

1. Sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip, skal oppfylle kompetansestandarden for medisinsk
førstehjelp i punkt 1, 2 og 3 i avsnitt AVI/4 i STCW-regelverket.

2. Sjøfolk som skal gi medisinsk behandling om bord på skip, skal oppfylle kompetansestandardene for
medisinsk behandling i punkt 4, 5 og 6 i avsnitt AVI/4 i STCW-regelverket.

3. Dersom opplæring i medisinsk førstehjelp eller medisinsk behandling ikke inngår i kvalifikasjonene som
kreves for å oppnå gjeldende sertifikat, skal det utstedes et særskilt sertifikat eller en særskilt attest som viser
at innehaveren har fulgt et kurs i førstehjelp eller sykepleie.
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KAPITTEL VII

ALTERNATIVE SERTIFIKATER

Regel VII/1

Utstedelse av alternative sertifikater

1. Uavhengig av kravene til utstedelse av sertifikater nevnt i kapittel II og III i dette vedlegg, kan medlemsstatene
velge å utstede eller å tillate at det utstedes andre sertifikater enn dem som er nevnt i reglene i dette kapittel,
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1.1. funksjonene og de tilsvarende ansvarsområdene som er nevnt på sertifikatene eller påtegningene skal være
hentet fra og være identiske med dem som er oppført i avsnitt A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-
III/3, A-III/4 og A-IV/2 i STCW-regelverket,

1.2. søkerne skal ha fulgt godkjent undervisning og opplæring og oppfylle kompetansestandardene beskrevet i de
relevante delene av STCW-regelverket og oppført i avsnitt A-VII/1 i dette regelverket, for funksjonene og
nivåene som er nevnt på sertifikatene og påtegningene,

1.3. kandidatene skal ha opptjent en godkjent fartstid til sjøs som er egnet for funksjonene og nivåene som er nevnt
på sertifikatet. Fartstiden til sjøs må minst tilsvare fartstiden til sjøs som kreves i kapittel II og III i dette
vedlegg. Minstekravet til fartstid til sjøs må likevel ikke være lavere enn det som er angitt i avsnitt A-VII/2 i
STCW-regelverket,

1.4. søkere til et sertifikat som får ansvar for navigasjon på ledelsesnivå skal oppfylle gjeldende krav i kapittel IV,
for å utføre oppgaver tilknyttet radiokommunikasjon i samsvar med radioreglementet, og

1.5. sertifikatene skal utstedes i samsvar med kravene i artikkel 11 og bestemmelsene i kapittel VII i STCW-
regelverket.

2. Det skal ikke utstedes sertifikater i henhold til dette kapittel uten at medlemsstaten har oversendt Kommisjonen
de opplysninger som kreves i henhold til STCW-konvensjonen.

Regel VII/2

Sertifikater til sjøfolk

Alle sjøfolk som utøver en funksjon eller en samling funksjoner oppført i tabell A-II/1, A-II/2, A-II/3 eller A-II/4 i
kapittel II, tabell A-III/1, A-III/2 eller A-III/4 i kapittel III eller A-IV/2 i kapittel IV i STCW-regelverket, skal inneha
behørig sertifikat.

Regel VII/3

Prinsipper for utstedelsen av alternative sertifikater

1. Enhver medlemsstat som velger å utstede eller tillate at det utstedes alternative sertifikater, skal påse at
følgende prinsipper etterleves:

1.1. et system for utstedelse av alternative sertifikater skal innføres bare dersom det garanterer en grad av sikkerhet
til sjøs og har virkninger med hensyn til hindring av forurensning som minst tilsvarer dem som sikres i de
øvrige kapitlene, og

1.2. alle ordninger som opprettes for utstedelse av alternative sertifikater i henhold til dette kapittel, må sikre at
disse sertifikatene kan skiftes ut med sertifikater utstedt i henhold til andre kapitler.

2. Prinsippet om utskiftbarhet nevnt i punkt 1 må sikre at

2.1. sjøfolk som har mottatt sertifikat i henhold til kapittel II og/eller III og sjøfolk som har mottatt sertifikat i
henhold til kapittel VII, kan tjenestegjøre om bord på skip med tradisjonell ordning eller en annen ordning om
bord, og

2.2. sjøfolk ikke er utdannet for en bestemt ordning om bord slik at dette gjør dem mindre skikket til å utføre sine
oppgaver andre steder.

3. Alle sertifikater som utstedes i henhold til bestemmelsene i dette kapittel, skal være i samsvar med følgende
prinsipper:

3.1. utstedelsen av andre sertifikater skal ikke i seg selv brukes til å

3.1.1. redusere antall mannskapsmedlemmer om bord,

3.1.2. redusere yrkesintegriteten eller senke verdien av sjøfolks yrkeskompetanse, eller

3.1.3. rettferdiggjøre at de kombinerte oppgavene til ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt eller brovakt
pålegges én enkelt sertifikatinnehaver under en vakt, og

3.2. personen som har kommandoen over skipet skal være skipsføreren. Innføringen av et system for utstedelse av
andre sertifikater skal ikke svekke skipsførerens eller andres posisjon eller rettmessige myndighet.

4. Prinsippene i punkt 1 og 2 i denne regel skal sikre at kompetansen til dekksoffiserer og maskinoffiserer
opprettholdes.
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTER OG KRITERIER FOR GODKJENNING AV SERTIFIKATER FRA
TREDJESTATER OG GODKJENNING AV INSTITUSJONER FOR MARITIM UTDANNING 

OG/ELLER KURS OG PROGRAMMER FOR MARITIM UNDERVISNING OG OPPLÆRING 
NEVNT I ARTIKKEL 18 NR. 3 BOKSTAV a)

A. Framgangsmåter og kriterier i tilknytning til sertifikater

En medlemsstat kan godkjenne og påtegne behørige sertifikater utstedt av tredjestater for tjeneste om bord på skip som
seiler under medlemsstatens flagg, bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

1. De behørige sertifikatene som framlegges for godkjenning må være utstedt av en part i STCW-konvensjonen.

2. a) IMOs sjøsikkerhetskomité må ha sikkerhet for at tredjestaten som har utstedt det behørige sertifikat har gitt
alle bestemmelsene i STCW-konvensjonen full virkning.

b) Medlemsstaten må med alle nødvendige midler, som kan omfatte inspeksjon av anleggene og
framgangsmåtene, ha bekreftet at kravene til kompetanse, utstedelse og godkjenning av sertifikater og føring
av registre oppfylles fullstendig, og at et kvalitetsstandardssystem er innført i samsvar med regel I/8 i STCW-
konvensjonen.

3. Dersom kravet i nr. 2 bokstav a) ikke er oppfylt fordi IMOs sjøsikkerhetskomité ikke har kunnet bekrefte at
gjeldende tredjestat har gitt alle bestemmelsene i STCW-konvensjonen full virkning, skal følgende bestemmelser
få anvendelse:

a) tredjestaten skal oversende medlemsstaten og IMO opplysninger om

i) teksten til de lover og forskrifter og dokumenter som omhandler gjennomføringen av STCW-
konvensjonen,

ii) alle detaljer om kursenes innhold og varighet, herunder en nøyaktig beskrivelse av undervisningen,
opplæringen, eksamener og kompetansevurderingen samt hvilken praksis for utstedelse av sertifikater som
er vedtatt,

iii) nasjonale eksamener og andre krav for hver sertifikattype utstedt i samsvar med STCW-konvensjonen,

iv) et tilstrekkelig antall eksempler på sertifikater som er utstedt i samsvar med STCW-konvensjonen,

v) opplysninger om statlige organisasjoner,

vi) en nøyaktig beskrivelse av de forskrifter som er fastsatt og de forvaltningsmessige vedtak som er truffet
for å sikre overholdelsen, særlig når det gjelder opplæring og vurdering samt utstedelse og registrering av
sertifikater,

vii) en nøyaktig framstilling av framgangsmåtene som er fulgt for å tillate, anerkjenne eller godkjenne
opplæringen og eksamenene samt kompetansevurderingen som kreves i henhold til STCW-konvensjonen,
tilhørende vilkår og en liste over tillatelsene, anerkjenningene og godkjenningene som er gitt,

b) medlemsstaten må sammenligne de mottatte opplysningene med alle relevante krav i STCW-konvensjonen for
å undersøke om alle bestemmelsene i STCW-konvensjonen er gitt full virkning,

c) medlemsstaten må med alle nødvendige midler, som kan omfatte inspeksjon av anleggene og
framgangsmåtene, ha bekreftet at kravene til kompetanse, utstedelse og godkjenning av sertifikater og føring
av registre oppfylles fullstendig, og at et kvalitetsstandardssystem er innført i samsvar med regel I/8 i STCW-
konvensjonen,

d) på grunnlag av statistiske opplysninger om landene som er de største leverandører av arbeidskraft, skal det
opprettes en liste over navn på tredjestater der inspeksjon av anleggene eller opplæringsprogrammene og -
kursene er obligatorisk, i tillegg til ovennevnte framgangsmåte. Listen skal ajourføres etter framgangsmåten i
artikkel 23 nr. 2.

4. En medlemsstat som vedtar å anerkjenne eller godkjenne en maritim institusjon eller et opplæringsprogram eller -
kurs, skal ikke bare anvende punkt 2 eller eventuelt punkt 3, men også kriteriene nevnt i del B i dette vedlegg.

5. Medlemsstatene skal påse at det er inngått en avtale med vedkommende tredjestat der det fastslås at enhver
vesentlig endring i opplæringsordningen eller sertifikatet fastsatt i samsvar med STCW-konvensjonen, meddeles
umiddelbart.

6. Ethvert sertifikat som framlegges til godkjenning skal inneholde en gyldig påtegning, følges av eller innlemme en
slik i sin ordlyd for å bekrefte utstedelsen foretatt av ovennevnte stat.

7. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at sjøfolk som framlegger sertifikater for
ledelsesfunksjoner med tanke på godkjenning, har tilstrekkelige kunnskaper om medlemsstatens sjørettslige
bestemmelser som er relevante for funksjonene de er sertifisert til å ivareta.
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8. Sertifikater og påtegninger utstedt av en medlemsstat i henhold til bestemmelsene i denne artikkel for godkjenning
av et sertifikat eller bekreftelse på godkjenning av et sertifikat utstedt av en tredjestat, kan ikke anvendes som
grunnlag for ny søknad om en annen medlemsstats godkjenning av et sertifikat.

B. Kriterier for anerkjenning eller godkjenning av institusjoner for maritim utdanning og kurs 
og programmer for maritim opplæring

1. For å bli godkjent som en institusjon for maritim utdanning med tillatelse til å gjennomføre opplæringskurs og -
programmer som oppfyller medlemsstatens krav til tjeneste om bord på skip som seiler under dens flagg, skal en
institusjon for maritim utdanning

1. ha utpekte instruktører som

1.1. har oversikt over opplæringsprogrammet og forstår de særlige målene som er satt opp for den aktuelle typen
av opplæring som gis,

1.2. er kvalifisert for oppgaven som opplæringen er rettet inn mot, og

1.3. dersom simulator benyttes under opplæringen:

1.3.1. har fått relevant veiledning i instruksjonsteknikker til bruk ved simulatortrening, og

1.3.2. har praktisk erfaring med betjening av den aktuelle typen simulator,

2. ha utpekte tilsynsførere som er egnet for de godkjente opplæringskursene og -programmene som
gjennomføres i institusjonene. Disse tilsynsførerne må ha fullstendige kunnskaper om hvert
opplæringsprogram og -kurs som de fører tilsyn med, herunder deres særlige mål,

3. ha utpekte sensorer som har fått egnet opplæring i vurderingsmetoder og -praksis, og som

3.1. har tilstrekkelige kunnskaper om kompetansen som skal vurderes,

3.2. er kvalifiserte for oppgaven som vurderingen er rettet inn mot,

3.3. har fått tilstrekkelig veiledning i vurderingsmetoder og -praksis,

3.4. har praktisk erfaring med vurdering, og

3.5. dersom simulator benyttes ved vurderingen, har praktisk erfaring med vurdering for den aktuelle typen
simulator, under tilsyn av en person som er erfaren i å foreta vurdering og til dennes tilfredshet,

4. føre registre over alle sertifikater og diplomer som er tildelt studenter som har fulgt undervisningen eller den
maritime opplæringen i institusjonen, med nærmere opplysninger om undervisningen og opplæringen som er
gitt og relevante datoer samt fullt navn og fødselsdato og -sted,

5. gi opplysninger om nivået for disse sertifikatene og vitnemålene samt for undervisningen og/eller
opplæringen,

6. kontinuerlig overvåke opplærings- og vurderingsvirksomheten ved hjelp av et kvalitetsstandardssystem, for
å sikre at de fastsatte målene nås, herunder dem som gjelder instruktørenes og sensorenes kvalifikasjoner og
erfaring,

7. gjennomgå en vurdering minst hvert femte år, utført av kvalifiserte personer som ikke selv utfører den
aktuelle opplærings- eller vurderingsvirksomhet, for å kontrollere om de administrative og driftsmessige
rutinene på alle nivåer i institusjonen ledes, organiseres, gjennomføres, overvåkes og kontrolleres internt for
å sikre at de er egnet til å oppnå de ønskede resultatene og nå de fastsatte målene.

II. For å bli godkjent som et opplæringskurs eller -program som oppfyller kravene til maritim undervisning og
opplæring for tjeneste om bord på skip som seiler under en medlemsstats flagg, må kurset eller programmet

1. være oppbygd i samsvar med skriftlige programmer, herunder framgangsmåter og midler for gjennomføringen
og metoder og pedagogisk utstyr som er nødvendige for å oppfylle den fastsatte kompetansestandarden, og

2. utføres, overvåkes, vurderes og støttes av personer som er kvalifisert i henhold til punkt I.1, I.2 og I.3.
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv og dets endringer

(nevnt i artikkel 27)

Rådsdirektiv 94/58/EF (EFT L 319 av 12.12.1994, s. 28).

Rådsdirektiv 98/35/EF (EFT L 172 av 17.6.1998, s. 1).

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 27)
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Direktiv

94/58/EF

98/35/EF

Frist for innarbeiding

31. desember 1995

25. mai 1999



VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Artikkel 1 Artikkel 2

Artikkel 2 Artikkel 3

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 3a punkt 1, 2 og 3 Artikkel 5 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 3a punkt 4 nr. 1 Artikkel 5 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 3a punkt 4 nr. 2 Artikkel 5 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 3a punkt 5 og 6 Artikkel 5 nr. 5 og 6

Artikkel 3a punkt 7 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 5 nr. 7 bokstav a), b) og c)

Artikkel 3a punkt 8, 9 og 10 Artikkel 5 nr. 8, 9 og 10

Artikkel 4 bokstav a)-z) Artikkel 1 nr. 1-26

Artikkel 4 bokstav aa) Artikkel 1 nr. 27

Artikkel 4 bokstav ab) Artikkel 1 nr. 28

Artikkel 4 bokstav ac) Artikkel 1 nr. 29

Artikkel 4 bokstav ad) Artikkel 1 nr. 30

Artikkel 4 bokstav ae) Artikkel 1 nr. 31

Artikkel 5 Artikkel 6

Artikkel 5a Artikkel 7

Artikkel 5b punkt 1 og 2 Artikkel 8 nr. 1 og 2

Artikkel 5b punkt 3 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 8 nr. 3 bokstav a), b) og c)

Artikkel 5b punkt 4 Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 5c punkt 1 nr. 1-4 Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)-d)

Artikkel 5c punkt 2 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 9 nr. 2 bokstav a), b) og c)

Artikkel 5c punkt 3 Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 5d punkt 1 og 2 Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 5d punkt 3 nr. 1-5 Artikkel 10 nr. 3 bokstav a)-e)

Artikkel 5d punkt 4 nr. 1 og 2 Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) og b)

Artikkel 5e punkt 1 nr. 1 og 2 Artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 5e punkt 2-5 Artikkel 11 nr. 2-5

Artikkel 5f punkt 1 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 12 nr. 1 bokstav a), b) og c)

Artikkel 5f punkt 2 Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 5g punkt 1 nr. 1-5 Artikkel 13 nr. 1 bokstav a), b) og c)

Artikkel 5g punkt 2 Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 5g punkt 3 nr. 1 Artikkel 13 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 5g punkt 3 nr. 1, 1.1 og 1.2 Artikkel 13 nr. 3 bokstav a) nr. i) og ii)

Artikkel 5g punkt 3 nr. 2 Artikkel 13 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 5h Artikkel 14

Artikkel 6 Artikkel 15

Artikkel 7 Artikkel 16

Artikkel 8 punkt 1, 2 og 3 Artikkel 17 bokstav a), b) og c)

Artikkel 8 punkt 3 bokstav a)-e) Artikkel 17 bokstav c) nr. i)-v)

Artikkel 8 punkt 4, 5 og 6 Artikkel 17 bokstav d), e) og f)

Artikkel 9 Artikkel 18

Artikkel 10 Artikkel 19

Artikkel 10a Artikkel 20

Artikkel 11 Artikkel 21
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 138 av 22.5.2001, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 10.

(1) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21.
(2) EFT L 118 av 6.5.1999, s. 53.
(3) EFT L 107 av 7.4.1998, s. 4

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/14/EØF av 2. mars 1992
om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind
1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil
luftfart, 2.utgave (1988)(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
1999/28/EF(2), særlig artikkel 9a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 3 i direktiv 92/14/EØF er det fastsatt unntak for
fly oppført i vedlegget til direktivet, forutsatt særlig at de
fortsatt benyttes av fysiske eller juridiske personer
etablert i registreringsstaten i løpet av en viss
referanseperiode.

2) I artikkel 9a i direktiv 92/14/EØF, endret ved rådsdirektiv
98/20/EF(3), er det fastsatt en forenklet framgangsmåte
for endringer av vedlegget, for å sikre fullt samsvar med
unntakskriteriene.

3) Etter ikrafttredelsen av direktiv 1999/28/EF, det første
som endrer vedlegget til direktiv 92/14/EØF på grunnlag
av den forenklede framgangsmåten, er noen av flyene
som omfattes av vedlegget, blitt skrotet, mens andre er
strøket fra registeret i staten der de var registrert.
Opplysningene om slike fly bør derfor slettes i vedlegget.

4) Noen av flyene som oppfyller kriteriene, vil overskride
25-årsgrensen i løpet av 2001, og opplysningene om

disse bør derfor tas inn i vedlegget.
5) Det er også ønskelig at vedlegget ajourføres med

opplysninger om endringer med hensyn til registrering
eller operatør.

6) Siden endringene av vedlegget er av begrenset art og
omfang og saken haster, er det berettiget å benytte en
annen type rettsakt.

7) Denne forordning må tre i kraft snarest mulig, slik at de
berørte parter umiddelbart kan innvilges de unntak som
der er fastsatt.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for flysikkerhetsregler(4) nedsatt
ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember
1991 om harmonisering av tekniske krav og
administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(5), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2871/2000(6)
—

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 92/14/EØF endres i samsvar med
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 991/2001

av 21. mai 2001

om endring av vedlegget til rådsdirektiv 92/14/EØF om begrensning i bruk av fly 
omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal 

sivil luftfart, 2.utgave (1988)(*)

2002/EØS/53/16

(4) Komiteen for flysikkerhetsregler, skriftlig samråd av 15. mars 2001.
(5) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.
(6) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 47.

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

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2001.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 92/14/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende opplysninger slettes:

ALGERIE

20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algérie

EGYPT

21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air 

21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air 

TUNISIA

20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air 

20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air 

2. Følgende opplysninger settes inn:

ALGERIE

21212 B737-2D6 7T-VEO Air Algérie

21286 B737-2D6 7T-VER Air Algérie

SAUDI-ARABIA

21275 B737-268 HZ-AGH Saudia

21276 B737-268 HZ-AGI Saudia

21277 B737-268 HZ-AGJ Saudia

21280 B737-268 HZ-AGK Saudia

212281 B737-268 HZ-AGL Saudia

212283 B737-268 HZ-AGN Saudia

21360 B737-268 HZ-AGO Saudia
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Serienummer

Serienummer

Serienummer

Serienummer

Serienummer

Type

Type

Type

Type

Type

Registering

OperatørRegistering

Registering

Registering Operatør

Registering Operatør

Operatør

Operatør



SYRIA

21203 B727-294 YK-AGA Syrianair

21204 B727-294 YK-AGB Syrianair

21205 B727-294 YK-AGC Syrianair

YEMEN

21296 B737-2N8 70-ACU Yemen Airways

3. Opplysningene om Uganda erstattes med følgende:

UGANDA

19821 B707-379C 5X-GLA Air Alexander
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 11.

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Første fase i utviklingen av tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne (TSI) går ut på å fastsette kjennetegnene
til de grunnleggende parametrer som er nevnt i artikkel 
5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF.

2) Komiteen nedsatt ved direktiv 96/48/EF har utpekt Den
europeiske sammenslutning for samtrafikkevne i
jernbanenettet (Association Européenne pour
l'Interopérabilité Ferroviaire, AEIF) som felles
representativt organ i samsvar med direktivets artikkel 
2 bokstav h).

3) AEIF har utarbeidet en tekst som inneholder definisjoner
og forslag til kjennetegn, som skal overholdes, for en
rekke grunnleggende parametrer, basert på listen i
vedlegg II til direktiv 96/48/EF og har tilføyd parametrer
som anses nødvendige med hensyn til samtrafikkevne.

4) Målet med denne rekommandasjon er i første rekke å gi
retningslinjer for de valg av teknisk art som skal treffes
av myndighetene med ansvar for planlegging, bygging,
utbygging og drift av infrastrukturer og det rullende
materiell som inngår i driften av jernbanesystemet som er
nevnt i direktiv 96/48/EF, og som skal tas i bruk etter
datoen for denne rekommandasjons ikrafttredelse.

5) Målet med denne rekommandasjon er videre å etablere et
felles grunnlag for utarbeidingen av TSI-er.
Rekommandasjonen utelukker ikke behovet for å
fastsette parametrene i de tilhørende TSI-ene, som skal

vedtas i henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF.
Parametrene kan også ajourføres i forbindelse med den
gjennomgåelse av TSI-ene som er fastsatt i direktivets
artikkel 6 nr. 2. Så snart de endelige resultatene av
Safetrain-prosjektet er blitt gjort tilgjengelige for AEIF,
bør de tas i betraktning ved revisjon av parameteren for
mekaniske grenseverdier for rullende materiell.

6) I direktiv 96/48/EF er det fastsatt særskilte
gjennomføringsbestemmelser i visse særtilfeller. Det
faktum at det i denne rekommandasjon nevnes
særtilfeller, er ikke beregnet på å oppmuntre til
opprettholdelse av forskjeller mellom systemene, men er
i stedet en erkjennelse av viktige eksisterende nasjonale
særtrekk.

7) Bestemmelsene i denne rekommandasjon er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 
96/48/EF —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Vedlegget til denne rekommandasjon inneholder
definisjonene og kjennetegnene som bør overholdes for en
rekke grunnleggende parametrer for det transeuropeiske
jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 
5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF.

2. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2001.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Visepresident
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 21. mars 2001

om de grunnleggende parametrene for det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog som er nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 745]

(2001/290/EF)

2002/EØS/53/17



VEDLEGG

Innledning:

I det følgende omtales

a) de tre kategorier jernbanelinje som definert i vedlegg I nr. 1 bokstav b) til rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996
om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog slik:

— kategori I: jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter i
alminnelighet på minst 250 km/t,

— kategori II: jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på
omkring 200 km/t,

— kategori III: jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som har særegne trekk på grunn
av topografiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområder der hastigheten må
tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

b) særtilfellene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 bokstav d) i direktiv 96/48/EF. Reglene for gjennomføring av TSI-ene i disse
særtilfellene vil imidlertid bli fastsatt i de tilhørende TSI-ene, sammen med toleransene når disse ikke er angitt i
denne rekommandasjon.

c) at kravene knyttet til parametrene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 16 ikke får anvendelse på Irland og Nord-Irland.
Hensiktsmessige særtilfeller vil bli fastsatt i TSI-ene for disse parametrene i forbindelse med den irske standard
konstruksjonsprofilen for nye anlegg og den irske standard sporvidden på 1 602 mm for helsveisede spor.

1. MINSTE LASTEPROFIL FOR INFRASTRUKTURER OG PROFIL FOR RULLENDE MATERIELL

1.1. Beskrivelse av parameteren

Begrepet «profil» brukes til å definere ytre mål slik at rullende materiell kan framføres uten fare for sammenstøt med
faste anlegg (tunnelvegger, kontaktlednings- og signalmaster, rekkverk på broer, perronger osv.). Denne parameteren
har altså to aspekter: konstruksjonsprofilen, som bestemmer infrastrukturens minstemål, og det rullende materiellets
profil, som bestemmer det rullende materiellets største mål.

1.1.1. Konstruksjonsprofil

Denne profilen er knyttet til infrastrukturen. Den må være slik at det definerte tverrsnittet holdes fritt for hindringer av
enhver art.

1.1.2. Profil for det rullende materiellet

Denne profilen defineres som målene for det rommet det rullende materiellet befinner seg i under drift.

1.1.3. Forholdet mellom det rullende materiellets profil og konstruksjonsprofilen

Med utgangspunkt i ovennevnte definisjoner, må profilen for det rullende materiell som trafikkerer en gitt linjestrekning
alltid og med en tilfredsstillende sikkerhetsmargin være mindre enn konstruksjonsprofilen for den aktuelle linjen.

1.2. Kjennetegn som skal overholdes

1.2.1. Lasteprofil for infrastruktur

Minste lasteprofil for infrastrukturen for nye jernbanelinjer i kategori I er profilen «GC».

Minste lasteprofil for infrastruktur for eksisterende jernbanelinjer i kategori I og for jernbanelinjer i kategori II er
profilen «GB». Profilen «GC» anbefales når en økonomisk undersøkelse viser at en slik investering er fordelaktig.

1.2.2. Det rullende materiellets profil

De tre UIC-profilene «505-1», «GB» og «GC» er tillatt. Det enkelte jernbaneforetak kan velge den profilen det anser
som mest hensiktsmessig for sine behov, idet det tas hensyn til konstruksjonsprofilen for de strekninger det rullende
materiellet skal trafikkere.
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1.2.3. Særtilfeller

I Storbritannia benyttes profilen «UK1» for jernbanelinjer i kategori II og III og for det rullende materiell som
trafikkerer disse jernbanelinjene.

Profilen «FIN1» benyttes for jernbanelinjer på Finlands territorium.

2. MINSTE KRUMNINGSRADIUS

2.1. Beskrivelse av parameteren

Krumningsradiusen for et spor bestemmer krumningsutslaget på spor når de ikke er rette. Krumningsradius, overhøyde
og manglende overhøyde samt høyeste hastighet for trafikkering av krumningen er fire innbyrdes avhengige parametrer.

Minste krumningsradius vil være avhengig av tre andre parametrer: største overhøyde, største manglende overhøyde og
høyeste tillatte hastighet for linjen fastsatt av infrastrukturforvaltningen.

2.2. Kjennetegn som skal overholdes

Følgende kjennetegn viser til standard sporvidde som definert i punkt 3. For andre sporvidder skal tilsvarende
kjennetegn defineres i de aktuelle TSI-er.

2.2.1. Overhøyde

Overhøyden som velges under prosjekteringsfasen for nye høyhastighetslinjer, skal være høyst 180 mm. På spor som
er i drift tillates det en vedlikeholdstoleranse på ± 20 mm, men største overhøyde må ikke overskride 190 mm.

Denne verdien kan økes til høyst 200 mm for spor som er reservert utelukkende for passasjertrafikk.

2.2.2. Manglende overhøyde

2.2.2.1. Jernbanelinjer særskilt bygd for høyhastighetstog

Verdien for manglende overhøyde som velges under prosjekteringsfasen for nye jernbanelinjer for høyhastighetstog,
skal være begrenset til verdiene i tabellen nedenfor, etter høyeste hastighet for trafikk på jernbanelinjen.

Høyere verdier for manglende overhøyde enn dem som er oppført i tabellen ovenfor, kan tillates for jernbanelinjer som
legges i områder med svært vanskelige terrengforhold. Disse verdiene skal spesifiseres i TSI-en for infrastruktur.

2.2.2.2. Jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstrafikk samt forbindelseslinjer

Verdiene for manglende overhøyde som tillates for høyhastighetstog på eksisterende opprustede linjer og de tilhørende
forbindelseslinjer skal ved prosjektering være begrenset til verdiene i tabellen nedenfor, etter høyeste hastighet for
trafikk på jernbanelinjen.

Samme verdier kan benyttes for eksisterende høyhastighetslinjer.

Høyere verdier for manglende overhøyde enn dem som er oppført i tabellen ovenfor, kan tillates ved opprusting av
jernbanelinjer i områder med svært vanskelige terrengforhold. Disse verdiene skal spesifiseres i TSI-en for
infrastruktur.
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Høyhastighetslinjer Hastighetsområde

250 ≤ V ≤ 300

300 < V

Grenseverdi (mm)

100

80

Opprustede linjer Hastighetsområde

V ≤ 160

160 < V ≤ 200

200 < V ≤ 230

230 < V < 250

Grenseverdi (mm)

160

150

140

130



2.2.2.3. Manglende overhøyde på sporvekslers vikespor

De største verdier for manglende overhøyde på sporveksler som velges ved prosjektering av vikespor skal være

— 120 mm for sporveksler der tillatt hastighet ved veksling er 30 ≤ V ≤ 70 km/t,

— 100 mm for sporveksler der tillatt hastighet ved veksling er 70 <  V ≤ 170 km/t,

— 85 mm for sporveksler der tillatt hastighet ved veksling er 170 <  V ≤ 230 km/t.

For eksisterende sporveksler på linjer som er opprustet for høyhastighetstog, tillates en toleranse på 10 mm på verdiene
angitt ovenfor.

2.2.3. Krengetog

Det gis tillatelse til drift ved høyere hastighet av krengetog eller tog som er utstyrt med systemer som øker deres ytelse,
forutsatt at tilgangen for samtrafikktog uten lignende utstyr ikke begrenses.

2.2.4. Sidespor

For sidespor gjelder en minste krumningsradius på 150 m for den teoretiske radius, med en vedlikeholdstoleranse på
25 m.

3. SPORVIDDE

3.1. Beskrivelse av parameteren

Sporvidden er avstanden mellom innsiden av skinnehodene, målt i en høyde av 14,5 mm (± 0,5 mm) under kjøreflaten.

3.2. Kjennetegn som skal overholdes

Sporvidden bestemmes til 1 435 mm, basert på det europeiske standardnettet. De teoretiske dimensjonerende verdiene
kan ligge mellom 1 435 og 1 437 mm. Toleransene fastsettes i TSI-en for infrastruktur.

3.3. Særtilfeller

Følgende verdier er tillatt:

— en sporvidde på 1 524 mm på Finlands territorium,

— en sporvidde på 1 668 mm på Portugals territorium, for jernbanelinjer i kategori II og III.

4. STØRSTE SPORKREFTER

4.1. Beskrivelse av parameteren

Enhver vogn som trafikkerer et jernbanespor, framkaller i berøringspunktet mellom hjul og skinner interaksjonskrefter
i tre retninger: i loddrett retning, i sideretningen og i lengderetningen.

Disse interaksjonskreftene skyldes hovedsakelig jernbaneanleggets fysiske egenskaper, nærmere bestemt

— den vertikale statiske belastningen fra vognen,

— kvasistatisk belastning i tverrplanet som følge av høy hastighet i kurver med manglende overhøyde, og i
lengderetningen som følge av akselerasjons- eller retardasjonskrefter,

— dynamisk belastning i vertikal- og tverrplanet som følge av feil i sporgeometrien, som følge av sporets geometriske
kvalitet, verdien for manglende overhøyde og utformingen av vognens oppheng,

— dynamisk belastning som følge av eventuell ustabilitet i boggiene, som et resultat av parametrer knyttet til
kontakten mellom hjul og skinne.

4.2. Kjennetegn som skal overholdes

Følgende regler må overholdes:

— Infrastrukturen skal kunne motstå en sidebelastning per aksel på minst

i kN, der P uttrykker den statiske belastningen i kN per aksel på et samtrafikktog.
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— for alle vogner i samtrafikk skal det dokumenteres at det ikke overfører en sidebelastning på mer enn

til sporet, der P måles er den statiske belastningen i kN per aksel på vognen.

— kvotienten mellom den tverrgående og den vertikale belastningen på et hjul skal begrenses: (Y/Qlim) = 0,8, der Y
er den dynamiske tverrgående belastningen og Qlim er den vertikale belastningen som et hjul utøver på skinnen.

— ustabilitet i boggiene skal unngås ved å holde parameteren «ekvivalent konisitet» på 0,15 med slitte skinner og hjul,

— akselerasjonen i lengderetningen skal ikke være høyere enn 2,5 m/s2.

Ovennevnte kriterier skal oppfylles, idet det tas hensyn til følgende vilkår:

— høyeste verdi for statisk akselbelastning, P er angitt i del 9.

— øvre grense for dynamisk hjulbelastning (Q) er:

— ekvivalent konisitet skal være mindre enn eller lik 0,25 for hastigheter på opptil 280 km/t, 0,30 for hastigheter på
opptil 250 km/t, 0,35 for hastigheter på opptil 230 km/t og 0,40 for hastigheter på opptil 200 km/t. Hastigheter over
230 km/t gjelder jernbanelinjer i kategori I, og hastigheter på opptil 250 km/t gjelder jernbanelinjer i 
kategori II og III.

5. MINSTE PERRONGLENGDE OG STØRSTE TOGLENGDE

5.1. Beskrivelse av parameteren

For passasjertog skal hele togsettet befinne seg langs perrongen når det stanser på en stasjon, slik at passasjerenes av-
og påstigning kan skje på en sikker måte. Lengden på perrongen må følgelig stå i forhold til togsettets nyttelengde; i
tillegg må det tas hensyn til visse driftsmessige bestemmelser som at avgangssignalet skal være godt synlig.

5.2. Kjennetegn som skal overholdes

— Toglengde: høyst 400 m (med en toleranse på 1 %)

— Perrongens nyttelengde: minst 400 m

5.3. Særtilfeller

Følgende verdier er tillatt:

— på Storbritannias territorium og for jernbanelinjer i kategori II/III skal største toglengde være 320 m og perrongenes
minste nyttelengde være 300 m,

— på Sveriges territorium skal perrongenes minste nyttelengde være 225 m,

— på Danmarks territorium skal perrongenes minste nyttelengde være 320 m,

— på Finlands territorium skal perrongenes minste nyttelengde være 350 m.

6. PERRONGHØYDE

6.1. Beskrivelse av parameteren

Perronghøyden måles vinkelrett mellom sporets kjøreflate og perrongens overflate.

6.2. Kjennetegn som skal overholdes

Følgende to perronghøyder er tillatt: 550 og 760 mm.
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V = 250 km/t

250 < V ≤ 300 km/t

V > 300 km/t

Q ≤ 180 kN

Q ≤ 170 kN

Q ≤ 160 kN

Hlim = 10 + P
3



6.3. Særtilfeller

Følgende verdier er tillatt:

— på Storbritannias territorium: en perronghøyde på 915 mm.

— på Nederlands territorium: en perronghøyde på 840 mm.

7. TILFØRSELSSPENNING

7.1. Beskrivelse av parameteren

Verdi for og spektrumet til tilgjengelig gjennomsnittlig tilførselsspenning ved strømavtakerne må angis.

7.2. Kjennetegn som skal overholdes

7.2.1. Jernbanelinjer i kategori I

Tilførselsspenningen for denne kategori jernbanelinjer er 25 kV 50 Hz.

I stater der banenettet i dag er elektrifisert med 15 kV 162/3 Hz vekselstrøm kan dette systemet benyttes for nye
jernbanelinjer. Dette systemet kan også benyttes i tilgrensende stater dersom det er økonomisk begrunnet. I slike tilfeller
får artikkel 7 i direktiv 96/48/EF anvendelse.

I Italia kan en spenning på 3 kV likestrøm brukes for eksisterende jernbanelinjer og for deler av nye linjer med
hastigheter på høyst 250 km/t dersom en spenning på 25 kV 50 Hz kan forårsake forstyrrelser i signalutstyr på bakken
og om bord på tog på en eksisterende linje som ligger i nærheten av en ny linje.

7.2.2. Eksisterende jernbanelinjer i kategori I og jernbanelinjer i kategori II og III

Følgende spenninger skal brukes: 1,5 kV og 3 kV likestrøm, 15 kV 162/3 Hz og 25 kV 50 Hz vekselstrøm.

8. KJØRELEDNINGENES GEOMETRI

8.1. Beskrivelse av parameteren

Høyhastighetstog forsynes med strøm fra kjøreledningen ved hjelp av strømavtakere. God kontakt mellom kjøreledning
og strømavtaker er en viktig forutsetning for samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog. Kontakten avhenger av om kjøreledningenes og strømavtakernes geometri er forenlig, noe som
bestemmes ut fra kontakttrådhøyden, tillatt utbøyning sideveis med og uten påvirkning av sidevind samt
strømavtakernes dimensjoner. Valget av kontakttrådhøyde avhenger også av de klimatiske forhold, særlig hvor mye is
som kan dannes på den aktuelle strekningen.

8.2. Kjennetegn som skal overholdes

8.2.1. Kontakttrådhøyde

På høyhastighetslinjer bør det benyttes en konstant kontakttrådhøyde i en fastsatt del av det transeuropeiske
jernbanesystem for høyhastighetstog, kjennetegnet ut fra for eksempel hvilket kontaktledningssystem som benyttes. To
verdier er mulige: 5 080 mm og 5 300 mm. Sistnevnte verdi skal brukes når det må tas hensyn til muligheten for
isdanning.

For linjer med likestrøm kan en kontakttrådhøyde på 5 000 mm tillates, ettersom den gir samme sikkerhetsnivå som en
høyde på 5 080 mm ved vekselstrøm.

For linjer i kategori II og III begrenses kontakttrådhøyden av lokale forhold. Det må tas særlig hensyn til overgangene
mellom ulike kontakttrådhøyder. Tillatte gradienter er angitt i tabellen nedenfor.
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Hastighet opptil (km/t)

120

160

200

250

Største gradient

4 ‰

3,3 ‰

2 ‰

1 ‰

Største endring i gradient

2 ‰

1,7 ‰

1 ‰

0,5 ‰



8.2.2. Strømavtakernes dimensjoner

En europeisk standard strømavtakervippe har en bredde på 1 600 mm, med et arbeidsområde på 1 200 mm og
slepestykker med en lengde på 800 mm.

8.2.3. Største tillatte utbøyning sideveis

Kjøreledningens tillatte plassering i sideretningen må være tilpasset strømavtakervippens arbeidsområde og
slepestykkene. Kjøreledningens største tillatte utbøyning sideveis ved sidevind er 400 mm.

8.2.4. Særtilfeller

8.2.4.1. Tyskland, Østerrike, Spania og Sverige

Tog som trafikkerer eksisterende linjer i kategori I og linjer i kategori II og III samt stasjoner, må være utstyrt med
ekstra strømavtakere på 1 950 mm.

8.2.4.2. Storbritannia

Nominell kontakttrådhøyde på linjer i kategori II og III i Det forente kongerike er 4 720 mm (minst 4 170 mm, høyst
5 940 mm).

8.2.4.3. Finland

Kontakttrådhøyden er 6 150 mm. Togene kan være utstyrt med strømavtakere på 1 950 mm.

9. AKSELBELASTNING

9.1. Beskrivelse av parameteren

Når et tog kjører på et jernbanespor, utsettes sporet for belastninger som det må kunne motstå. Belastningene er av både
statisk og dynamisk art, og de overføres til sporet gjennom akslene.

Sporet og det rullende materiellet må være bygd og vedlikeholdes på en slik måte at disse belastningene til enhver tid
holdes innenfor de grenser som trafikksikkerheten krever.

9.2. Kjennetegn som skal overholdes

Akselbelastningen på sporet må ikke overskride 170 kN.

For hastigheter opptil 250 km/t aksepteres en akselbelastning på 180 kN for drivaksler.

For hver av akslene tillates det en toleranse på 4 %, og for den gjennomsnittlige akselbelastningen for et tog tillates det
en toleranse på 2 %.

10. KJENNETEGN FOR ELEKTRISKE GRENSEVERDIER FOR RULLENDE MATERIELL

10.1. Beskrivelse av parameteren

Denne parameteren omhandler følgende egenskaper:

a) strømforsyningens spenning og frekvens,

b) effektfaktoren,

c) forstyrrelser i signal- og telekommunikasjonssystemet,

d) forstyrrelser i radiofrekvenser,

e) den elektromagnetiske motstandsevnen til utstyr om bord.

10.2. Kjennetegn som skal oppfylles

Følgende kjennetegn skal oppfylles:

a) strømforsyningens spenning og frekvens:

Spenningen ved koplingsklemmene til understasjoner og ved strømavtakeren/-avtakerne skal være i samsvar med
verdiene i prEN 50 163, utkast 1, 1/2000, del 4.1. De viktigste verdiene er oppført nedenfor:
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For systemer med 25 kV 50 Hz vekselstrøm kan frekvensen variere mellom 49 og 51 Hz, for systemer med 
15 kV 162/3 Hz vekselstrøm kan den variere mellom 161/3 og 17 Hz.

b) effektfaktor: En verdi på minst 0,95 skal overholdes for rullende materiell på jernbanelinjer i kategori I.
IprENXXX(CII) inneholder de fullstendige krav til effektfaktorer.

c) forstyrrelser i signal- og telekommunikasjonssystemet: disse kjennetegnene varierer med hvilket signal- og
telekommunikasjonssystem som brukes, og vil bli angitt i de tilhørende TSI-ene. De vil bli oppført separat i
infrastrukturregisteret.

d) forstyrrelser i radiofrekvenser: europeisk standard 50 121.

e) den elektromagnetiske motstandsevnen til utstyr om bord: europeisk standard 50 121.

11. MEKANISKE GRENSEVERDIER FOR RULLENDE MATERIELL

11.1. Beskrivelse av parameteren

Det rullende materiellet må gi passasjerene og personalet beskyttelse i tilfelle kollisjon. Slik beskyttelse forutsetter at
det er benyttet en byggemåte som sikrer at kollisjonsenergien absorberes, at deformasjonen av vognkassen begrenses,
og at bufferklatring forhindres.

Det er fastsatt tre kollisjonsituasjoner:

1) symmetrisk kollisjon mellom to like høyhastighetstog i en relativ hastighet på 36 km/t,

2) kollisjon mellom et høyhastighetstog og en jernbanevogn utstyrt med sidebuffere (godsvogn i samsvar med UIC-
dokument 571-2, med en masse på 80 t) i en hastighet på 36 km/t,

3) kollisjon i en hastighet på 110 km/t på en planovergang med et veigående kjøretøy på 15 t, representert ved et fast
legeme over skinnenivå med en loddrett støtflate.

11.2. Kjennetegn som skal overholdes

Situasjon 1: Førerhuset må ikke deformeres.

Situasjon 2 og 3: Førerhuset kan deformeres. Bakerst i førerhuset må det være et ikke-deformerbart overlevingsrom
med en lengde på minst 0,75 m for føreren, og det må være fri adgang til sidedørene eller til motorrommet eller kupeen
som er plassert bak førerhuset.

Videre gjelder i alle tilfeller følgende:

— en energimengde på minst 6 MJ må kunne absorberes, hvorav minst 75 % forrest i togsettets første vogn og resten
fordelt over alle vognskjøter i togsettet.

— kupeene i forreste vogn og førerens overlevingsrom må være forsterket. Seksjonene som avgrenser disse rommene
må være konstruert med en statisk motstandsevne på minst 1 500 kN over den gjennomsnittlige
sammentrykkingskraft for deformasjonssonene ved de tre referansekollisjonene.

— motstanden til de andre vognene må stå i forhold til motstanden til forreste og bakerste vogn i togsettet.

— kreftene som oppstår under kollisjonen i de deformerbare sonene må ikke resultere i en gjennomsnittlig retardasjon
på mer enn 5 g i passasjerdelen av forreste vogn og i førerens overlevingsrom.

— forrest på togsettet og mellom hver vogn må det være montert utstyr som forhindrer bufferklatring.
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Strømforsyningssystem

Likestrøm

(gjennomsnittsverdi)

Vekselstrøm 

(gjennomsnittsverdi)

Laveste kontinuerlige spenning 
Umin1

Volt

1 000

2 000

12 000

19 000

Nominell spenning
Volt

1 500

3 000

15 000

25 000

Høyeste kontinuerlige spenning
Umax1

Volt

1 800

3 600

17 250

27 500



12. GRENSEVERDIER FOR YTRE ELEKTROMAGNETISKE FORSTYRRELSER

12.1. Beskrivelse av parameteren

Den elektromagnetiske kompatibilitet

— mellom utstyret i delsystemet for styring og kontroll og utstyr som ikke er en del av jernbanesystemet for
høyhastighetstog og

— mellom utstyret i delsystemet for styring og kontroll og de andre delsystemene

skal sikres.

Kompatibiliteten mellom delsystemet for energi og delsystemet for styring og kontroll er behandlet i del 10.

12.2. Kjennetegn som skal overholdes

Standarden EN 50 121 får anvendelse.

13. GRENSEVERDIER FOR INNVENDIG STØY

13.1. Beskrivelse av parameteren

Disse kjennetegnene fastsetter det høyeste støynivået inne i et tog.

13.2. Kjennetegn som skal overholdes

Støykriteriet innvendig anses ikke for å være en kritisk faktor for samtrafikkevnen. Støynivået i førerhuset må imidlertid
av sikkerhetshensyn begrenses, og grenseverdien for støy uttrykt på samme nivå over 30 minutter (Leq dB(A) i 
30 minutter) er 84 dB(A) (målt ved 300 km/t på en åpen strekning som fastsatt i UIC-dokument 651).

14. STØRSTE TRYKKVARIASJON

14.1. Beskrivelse av parameteren

Når et tog kjører gjennom en tunnel, oppstår det trykkbølger som avhenger av togets dimensjoner, de aerodynamiske
egenskapene til togets forreste og bakerste del, togets, den innvendige tunneloverflatens, hastighetens og
blokkeringsgradens friksjon (og dermed toglengden), dvs. forholdet mellom togets tverrsnitt og tverrsnittet av den frie
del av tunnelen. Disse bølgene danner vanligvis skarpe fronter ved forreste og bakerste del av toget ved utgangen av
tunnelen, med jevnere overganger imellom. De forplanter seg i tunnelens lengderetning med lydens hastighet, og
reflekteres i tunnelåpningene med motsatt amplitude. Dersom to tog passerer hverandre i en tunnel, vil trykket som
oppstår ved ethvert punkt i tunnelen på et gitt tidspunkt være lik summen av trykkbølgene som forplanter seg i tunnelen
og trykkvariasjonen bak toget når det er i fart.

For passasjerene kan disse trykkvariasjonene medføre risiko for følgende to forhold:

— Over en viss trykkverdi er det fare for alvorlige skader på trommehinnen.

— Ved lavere verdier kan det oppstå et visst ubehag i ørene.

14.2. Kjennetegn som skal overholdes

Øvre grense for trykkvariasjon som passasjerer kan utsettes for under de mest ugunstige forhold, er 10 000 Pa. Denne
verdien er basert utelukkende på helsemessige hensyn og ikke hensynet til passasjerenes komfort.

15. STØRSTE FALL OG STIGNINGER

15.1. Beskrivelse av parameteren

Kontaktpunktet mellom hjul og skinne (stål/stål) gir en begrenset friksjonskoeffisient. Dette innebærer

— at trekkraften som kreves for en gitt masse, øker sterkt med stigningen, og

— at stopplengden, som avhenger av togets hastighet og vekt, øker sterkt med fallet.

Fall og stigninger fastsettes ut fra hvordan jernbanelinjen er planlagt brukt og ut fra de største verdiene som er angitt
nedenfor.

15.2. Kjennetegn som skal overholdes

Største verdi for fall og stigninger for høyhastighetslinjer i kategori I er 35 ‰, forutsatt at følgende krav overholdes:

— som bestemmende fall/stigning over 10 km kan det være et fall på høyst 25 ‰.

— lengden på en stigning eller et fall (sammenhengende) på 35 ‰ kan være høyst 6 000 m.
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15.3. Særtilfelle

På den tyske Köln-Rhin-høyhastighetslinjen er største verdi for fall og stigninger 40 ‰.

16. MINSTE SPORAVSTAND

16.1. Beskrivelse av parameteren

Sporavstand er en parameter som er knyttet til to ulike funksjonskrav:

— Den må slik fastsettes at det ikke under noen omstendighet er den minste fare for at vogner på to nabospor kan
kollidere. Dette kravet oppfylles ved at hvert av de aktuelle sporenes fastsatte lasteprofil for infrastruktur
overholdes.

— Den må slik fastsettes at de aerodynamiske virkningene på tog som krysser hverandre, er forenlige med det rullende
materiellets konstruksjon.

16.2. Kjennetegn som skal overholdes

16.2.1 Nye jernbanelinjer i kategori I

Minste sporavstand fastsettes til 4,5 m (i forbindelse med infrastrukturlasteprofil C).

Denne verdien kan reduseres til 4,2 m på linjer der hastigheten ikke overskrider 300 km/t, og til 4 m på linjer der
hastigheten ikke overskrider 250 km/t.

16.2.2. Jernbanelinjer i kategori II

Verdien fastsettes til 4 m på linjer der hastigheten overskrider 220 km/t. Ved lavere hastigheter er det tilstrekkelig å
overholde infrastrukturlasteprofilen.

16.2.3. Særtilfeller

I Storbritannia kan sporavstanden på jernbanelinjer i kategori I og III reduseres til 3 165 mm, idet det tas hensyn til
profilen «UK1».

I Spania anvendes en verdi på 3 808 mm for linjer i kategori II.

17. BEFORDRING AV FUNKSJONSHEMMEDE

For rullende materiell og infrastruktur må det tas behørig hensyn til resultatene av COST-tiltak 335. Bindende
spesifikasjoner angis i de tilhørende TSI-ene.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 9 av 15.1.1999, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 12.

(1) EFT L 291 av 6.12.1995, s. 32.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FE LLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november
1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme(1),
særlig artikkel 3, 7 og 10, og

ut fra følgende betraktninger:

For å lette innsamlingen av harmonisert statistikk må det
fastsettes hvilke definisjoner som skal anvendes på
kjennetegnene for innsamlingen av opplysninger.

For å lette innsamlingen av opplysninger er det nødvendig å
fastsette framgangsmåter for oversending av de opplysningene
som kreves.

I overgangsperioden bør medlemsstatene kunne få innvilget de
unntak som er nødvendige for at de skal kunne tilpasse sine
nasjonale statistikksystemer til kravene i direktiv 95/57/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for det statistiske program nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, Euratom —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Definisjonene som skal anvendes på kjennetegnene for
innsamlingen av opplysninger, og justeringene av oppdelingen
i geografiske områder i henhold til artikkel 3 i direktiv
95/57/EF er oppført i vedlegg I.

Artikkel 2

Nærmere regler for framgangsmåter for oversendingen av
opplysningene i henhold til artikkel 7 i direktiv 95/57/EF er
oppført i vedlegg II.

Artikkel 3

Unntakene som er innvilget medlemsstatene i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 95/57/EF, er oppført i vedlegg III.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1998.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. desember 1998

om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av 
statistiske opplysninger om turisme(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3950]

(1999/35/EF)

2002/EØS/53/18



VLEGG I

Definisjoner som skal anvendes på kjennetegnene for innsamlingen av opplysninger

1. INNKVARTERINGSSTATISTIKK

1.1. DEFINISJONER AV TURISTINNKVARTERINGSVIRKSOMHETER OG TURISTBOLIGER

Turistinnkvartering

Definisjon:

Ethvert anlegg som regelmessig eller leilighetsvis tilbyr innkvartering for turister.

Følgende typer turistinnkvartering finnes:

i)  Overnattingsvirksomheter

Hoteller og lignende virksomheter

— Hoteller

— Lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

— Ferieboliger

— Campingplasser

— Lystbåthavner

— Andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Spesialiserte virksomheter:

— Helse- og kursteder

— Arbeids- og ferieleirer

— Offentlige transportmidler

— Konferansesentre

ii)  Privat turistinnkvartering

Leid innkvartering

— Leide rom i familieboliger

— Boliger leid hos privatpersoner eller av profesjonelle byråer

Andre typer privat innkvartering

— Sekundærbolig

— Innkvartering uten vederlag hos familie eller venner

— Annen privat innkvartering i.e.n.

I definisjonene av innkvarteringsvirksomhetene som er beskrevet i dette vedlegg, er det tatt med henvisninger til NACE
Rev. 1 og CPA. CPA er i samsvar med NACE, men er mer detaljert. Det er nesten fullstendig samsvar mellom
definisjonene på området turisme og NACE-klassifikasjonen, med unntak av et lite avvik med hensyn til «Hoteller og
lignende virksomheter». Ifølge forklarende merknader til NACE og CPA omfattes visse lignende virksomheter, nemlig
«familiepensjonater, gårdsinnkvartering, overnattingssteder og andre virksomheter som hus med utleie av møblerte rom
og leiligheter og pensjonater», av «Overnatting ellers» (NACE 55.23). De fleste hoteller og lignende virksomheter
omfattes likevel av NACE 55.11 og 55.12, siden det av de forklarende merknadene tydelig framgår at disse
enhetsgruppene omfatter «hoteller, moteller og gjestgiverier og lignende innkvarteringssteder».

1.1.1. Overnattingsvirksomheter

Definisjon:

Enhver innkvarteringsvirksomhet som tilbyr overnatting for reisende i et rom eller en annen enhet; antall sengeplasser som
tilbys, må imidlertid overstige et nærmere bestemt minimum for grupper som er større enn én enkelt familieenhet, og alle
sengeplassene i virksomheten skal stå under én felles forretningsledelse, selv når det dreier seg om en ideell virksomhet.
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H o t e l l e r  o g  l i g n e n d e  v i r k s o m h e t e r

Definisjon

Hoteller og lignende virksomheter kjennetegnes ved at de leier ut rom, i et antall som overstiger et nærmere bestemt
minimum, står under felles ledelse, yter visse tjenester, herunder romservice, daglig sengereing og rengjøring av
soverom og sanitærrom, er gruppert i klasser og kategorier ut fra de anlegg og tjenester som tilbys, og ikke faller inn
under kategorien spesialiserte virksomheter.

Hoteller

Definisjon:

Omfatter hoteller, leilighetshoteller, moteller, gjestgiverier, strandhoteller, ferieklubber og lignende virksomheter som
yter hotelltjenester utover daglig sengereing og rengjøring av soverom og sanitærrom.

(Tilsvarer NACE-gruppe 55.1 «Hoteller» (som omfatter hoteller, moteller, gjestgiverier og hoteller med
konferanselokaler). NACE er ytterligere oppdelt i undergruppene 55.11 «Drift av hoteller, pensjonater og moteller med
restaurant» og 55.12 «Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant». CPA-undergruppene 55.11.10 og
55.12.10 tilsvarer disse.)

Lignende virksomheter

Definisjon:

Omfatter hus med utleie av møblerte rom og leiligheter og pensjonater, turistboliger og lignende innkvartering med
utleie av rom og med begrensede hotelltjenester, herunder daglig sengereing og rengjøring av soverom og sanitærrom.
Denne gruppen omfatter også familiepensjonater, innkvartering med seng og frokost og gårdsinnkvartering.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers» (som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem). I 55.2 nevnes pensjonater og gårdsinnkvartering særskilt. Omfattes av CPA-
undergruppe 55.23.13 «Utleie av møblerte boliger til korttidsopphold», som også omfatter privat korttidsinnkvartering.)

A n d r e  o v e r n a t t i n g s v i r k s o m h e t e r  o g  s p e s i a l i s e r t e  v i r k s o m h e t e r

Definisjon:

En virksomhet beregnet på turister, eventuelt ideell, under felles ledelse, som yter et minimum av fellestjenester (ikke
daglig sengereing), og som også kan tilby annen innkvartering enn rom, (f. eks. boliglignende enheter, campingplasser
eller felles sovesaler), og som ofte driver en annen virksomhet ved siden av innkvartering, som helsepleie, sosiale
velferdstilbud eller transport.

Ferieboliger

Definisjon:

Omfatter fellesanlegg under felles ledelse, som grupper av hus eller bungalower innrettet som boliger. De yter
begrensede hotelltjenester (som ikke omfatter daglig sengereing og rengjøring).

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfatter mesteparten av CPA-undergruppe 55.23.12 «Feriesentre».)

Feriebyer som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene regnes som hoteller selv om de ikke leier ut rom. Bare
virksomheter som ikke yter hotelltjenester, skal tas med i denne gruppen.

Campingplasser

Definisjon:

Består av fellesanlegg i avgrensede områder for telt, campingvogner, tilhengere og campingbiler som står under én
felles ledelse og yter visse turisttjenester (butikk, informasjon, fritidsaktiviteter).

(Tilsvarer NACE-undergruppe 55.22 «Drift av campingplasser». Tilsvarer CPA-undergruppe 55.22.10.)

Campingplasser leier ut oppstillingsplasser til telt, campingvogner, campingbiler og lignende til turister som ønsker å
oppholde seg der én natt, noen dager eller flere uker, og til personer som ønsker å leie fast plass for en sesong. Faste
plasser som leies på lang sikt (over et år) kan anses som privat innkvartering.
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Lystbåthavner

Definisjon:

Omfatter båthavner der båteiere kan leie en båtplass i vannet eller på land for sesongen eller året, og gjestehavner der
det betales per plass per natt. Disse to typene kan kombineres. Havnene tilbyr i hvert fall et minimum av sanitæranlegg.
Lystbåthavner kan drives av vannsportklubber, av foretak eller av det offentlige.

(Omfattes av NACE-undergruppe 63.22 «Andre tjenester tilknyttet sjøtransport» eller eventuelt 55.23 «Overnatting
ellers» eller 92.62 «Sport og idrett ellers». Omfattes av CPA-undergruppe 63.22.11 «Tjenester tilknyttet havner og
vannveier, unntatt lassing og lossing» eller eventuelt 55.23.15 «Overnatting i.e.n.» eller 55.23.14 «Sovevogner og
overnattingstjenester i andre transportmidler» eller 92.62.13 «Andre tjenester tilknyttet idrettsarrangementer i.e.n.»

Andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Definisjon:

Omfatter vandrerhjem, turistsovesaler, gruppeinnkvartering, feriehjem for eldre, firmahytter og arbeiderhospitser,
studenthjem og skoleinternater og tilsvarende virksomheter som har felles ledelse, er samfunnsnyttige, og ofte er
subsidiert.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.21 «Drift av vandrerhjem og turisthytter» og deler av NACE-undergruppe 55.23
«Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes
av CPA-undergruppe 55.21.10 «Drift av vandrerhjem og turisthytter» og en del av undergruppe 55.23.15 «Overnatting
i.e.n.».)

Helse- og kursteder

Definisjon:

Omfatter behandlings- og pleieinstitusjoner som tilbyr innkvartering, som kursteder, sanatorier, høyfjellssanatorier,
opptreningssentre, helsefarmer og tilsvarende virksomheter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers» (som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem) eller eventuelt 85.14 «Andre helsetjenester». Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.15
«Overnatting i.e.n.» eller eventuelt 85.14.15 «Behandlingshjem, unntatt sykehus».)

Helse- og kursteder som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene regnes som hoteller. Bare virksomheter som ikke
yter hotelltjenester, regnes til denne gruppen.

Arbeids- og ferieleirer

Definisjon:

Omfatter leirer som tilbyr innkvartering i forbindelse med ferieaktiviteter, f.eks. arbeidsleirer med aktiviteter knyttet til
landbruk, arkeologi og økologi, ferieleirer, speiderleirer, turisthytter, hytter og tilsvarende virksomheter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.11 «Feriekolonier for barn» og deler av 55.23.12
«Feriesentre».

Gruppen omfatter også feriekolonier for barn, innkvartering for seile- og rideskoler og andre sportssentre (som ikke
tilbyr hotelltjenester).

Offentlige transportmidler

Definisjon:

Omfatter innkvartering med sovemuligheter i offentlige transportmidler der dette er inkludert i billettprisen. Det dreier
seg hovedsakelig om tog, skip og båter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Tilsvarer omtrent CPA-undergruppe 55.23.14 «Sovevogner og overnattingstjenester i
andre transportmidler».)

Offentlige transportmidler inntar en særstilling blant innkvarteringsvirksomhetene fordi de ikke er direkte knyttet til et
konkret sted (et hotell på et skip som blir liggende på samme sted uten å seile, klassifiseres som et hotell). Personer som
tilbringer en eller flere netter på cruiseskip, er dagsbesøkende i besøkslandet, men utgående turister fra
opprinnelseslandet.
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Konferansesentre

Definisjon:

Omfatter virksomheter som tilbyr innkvartering og spesialiserte anlegg for kongresser, konferanser, kurs,
yrkesopplæring, meditasjon og religion eller opplæring for unge mennesker. Innkvartering er normalt bare tilgjengelig
for deltakere i de spesialiserte aktivitetene som arrangeres ved eller av virksomheten.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.15 «Overnatting i.e.n.».)

Konferansesentre som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene (og NACE) regnes som hoteller. Bare virksomheter
som ikke yter hotelltjenester, regnes til denne gruppen. Heltidsstudenter skal ikke regnes som gjester ved
konferansesentre.

B e h a n d l i n g  a v  f o r s k j e l l i g e  i n n k v a r t e r i n g s t y p e r  i  é n  o g  s a m m e  v i r k s o m h e t

I praksis er det ofte snakk om mer enn én type innkvartering i en virksomhet. Mulige løsninger på problemet er å

i) dele virksomheten opp i to (eller flere) virksomheter. Dette er den beste løsningen dersom virksomheten kan (og
vil) gjøre det,

ii) se bort fra den andre innkvarteringstypen dersom kapasiteten er mindre enn den angitte minimumsterskelen for
vedkommende land,

iii) klassifisere etter viktigste innkvarteringstype. Denne kan bestemmes ut fra kapasitet (som oftest) eller
kapasitetsutnyttelse (eller et annet kriterium).

1.1.2. Privat turistinnkvartering

Definisjon:

De øvrige typer turistinnkvartering, som ikke faller inn under definisjonene av «virksomhet». Ved privat
turistinnkvartering stilles et begrenset antall plasser til rådighet, mot vederlag eller gratis. Hver innkvarteringsenhet
(rom, bolig) er uavhengig og bebos av turister, vanligvis for en uke eller weekend, to uker eller en måned, eller av eierne
som sekundær- eller feriebolig.

L e i d  i n n k v a r t e r i n g

Leide rom i familieboliger

Definisjon:

Innkvarteringen som omfattes av denne gruppen, skiller seg fra pensjonater ved at turisten bor hos den familien som
bor i huset, og ved at det betales leie.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som også omfatter alle andre virksomheter unntatt
hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.13 «Utleie av møblerte boliger til
korttidsopphold», som også omfatter familiepensjonater, pensjonater og innkvartering med seng og frokost.)

P e r m a n e n t  u t l e i d e  r o m  ( m e r  e n n  e t  å r )  h ø r e r  i k k e  i n n  u n d e r  d e n n e  g r u p p e n .

Boliger leid hos privatpersoner eller av profesjonelle byråer

Definisjon:

Omfatter leiligheter, villaer, hus, hytter og andre boliger som leies eller leases som fullstendige enheter av
husholdninger på midlertidig basis som turistinnkvartering.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som også omfatter alle andre virksomheter unntatt
hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.13 « Utleie av møblerte boliger til
korttidsopphold », som også omfatter familiepensjonater, pensjonater og innkvartering med seng og frokost.)

A n d r e  t y p e r  p r i v a t  i n n k v a r t e r i n g

Sekundærbolig

Definisjon:

Omfatter fritidsboliger/-leiligheter, villaer, hus, hytter osv. som brukes av besøkende som er medlemmer av eierens
familie. Denne gruppen omfatter boliger som omfattes av en kontrakt om deltidsbruksrett.

(Omfatter en del av NACE-undergruppe 70.20 «Utleie av egen fast eiendom». Omfatter en del av CPA-undergruppe
70.20.11 «Utleie eller leasing av egen fast eiendom til boligformål».)
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Permanent leie av sekundærboliger, hus, villaer, hytter, oppstillingsplasser på campingplasser og plasser i båthavner kan
sidestilles med sekundærbolig og klassifiseres under denne rubrikken.

Innkvartering uten vederlag hos familie eller venner

Definisjon:

Denne gruppen gjelder turister som av slektninger eller venner får lov til å bruke hele eller deler av hjemmet gratis.

(Ikke noe motstykke i NACE eller CPA.)

Annen privat innkvartering i.e.n.

Definisjon:

Denne gruppen, som ikke tilsvarer helt noen av gruppene under privat turistinnkvartering, omfatter andre typer
innkvartering, som telt utenfor organiserte campingplasser og fartøyer fortøyd utenfor offisielle havner.

(Omfatter en liten del av NACE-undergruppe 71.21 «Utleie av annet landtransportmateriell». Omfatter deler av CPA-
undergruppe 71.21.14 «Leasing eller utleie av motorsykler, campingtilhengere og campingbiler» og en liten del av
leasing eller utleie av annet transportmateriell.)

Denne gruppen omfatter all privat innkvartering som ikke inngår i noen av de tidligere nevnte gruppene. Det eneste
kravet er at personene faktisk overnatter eller forsøker å overnatte et sted. Selv soving i bilen en del av natten, eller i
sovepose utendørs eller på en jernbanestasjon, er eksempler på den type overnatting som skal regnes til denne gruppen.

1.2. DEFINISJONER AV VARIABLER

1.2.1. Overnattingsvirksomhetenes kapasitet: lokale enheter på nasjonalt område

Antall virksomheter

Definisjon:

Den lokale enheten er et foretak eller en del av et foretak som ligger på et geografisk identifisert sted. På eller fra dette
stedet drives det økonomisk virksomhet som — med visse unntak — beskjeftiger én eller flere personer (evt. på deltid)
i ett og samme foretak.

Overnattingsvirksomheten er i samsvar med definisjonen av lokal enhet som produksjonsenhet, uansett om
turistinnkvarteringen er hoved- eller binæring. Det betyr at alle virksomheter klassifiseres i innkvarteringssektoren
dersom kapasiteten overstiger det nasjonale minstekravet, selv om det meste av omsetningen skulle komme fra
restaurantdrift eller andre tjenester.

Antall soverom

Definisjon:

Et soverom er en enhet som utgjøres av et rom eller en gruppe av rom som danner et udelelig hele i en
innkvarteringsvirksomhet eller bolig.

Rommene kan være enkelt-, dobbelt- eller flersengsrom, alt etter om de er permanent utstyrt for én, to eller flere
personer (det er hensiktsmessig å klassifisere rommene etter dette kriteriet). Antallet eksisterende rom er det antall
virksomheten normalt har tilgjengelig for innkvartering av gjester (turister), med unntak av rom som brukes av ansatte
som arbeider for virksomheten. Dersom et rom brukes til permanent bolig (i over et år), skal det ikke medregnes. En
leilighet er en spesiell type rom. Den består av ett eller flere rom og har en kjøkkenenhet og eget bad og toalett. Det
finnes leiligheter med hotelltjenester (i leilighetshoteller) eller uten.

Mindre hus, hytter, bungalower og villaer kan behandles som soverom og leiligheter, dvs. at de kan leies ut som én
enhet.

Antall sengeplasser

Definisjon:

Antallet sengeplasser i en virksomhet eller bolig bestemmes av det antall personer som kan overnatte i sengene som
tilbys i virksomheten (boligen), fraregnet eventuelle ekstrasenger som stilles opp på kundens anmodning.
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Termen «sengeplass» viser til én enkelt seng; en dobbeltseng regnes som to sengeplasser. Denne enheten tjener som
mål på kapasitet for alle typer overnatting.

En sengeplass kan også være en plass på en oppstillingsplass eller i en fortøyd båt med plass til én person. En
oppstillingsplass på en campingplass regnes som fire sengeplasser dersom det faktiske antall sengeplasser er ukjent.

1.2.2. Belegg ved overnattingsvirksomheter: innenlandsk og inngående turisme

Ankomster, personer bosatt i landet og utenfor landet

Definisjon:

En ankomst (avreise) er definert som en person som ankommer (forlater) en overnattingsvirksomhet eller privat
turistinnkvartering og sjekker inn (ut).

Statistisk sett er det ingen vesensforskjell om man teller avreiser istedenfor ankomster. Ingen aldersgrense anvendes:
Både barn og voksne telles, selv i tilfeller der barna overnatter gratis. Ankomster registreres på månedsbasis etter
gjestenes bostedsland. Ikke-turisters (f.eks. flyktningers) ankomster holdes om mulig utenfor. Ankomster samme dag
av dagsbesøkende som tilbringer noen få dagtimer (uten overnatting; ankomst- og avreisedato er den samme) i
overnattingsvirksomheten regnes ikke med i innkvarteringsstatistikken.

Overnattinger, personer bosatt i landet og utenfor landet

Definisjon:

En overnatting er hver natt en gjest faktisk tilbringer (sover eller oppholder seg) eller er registrert (hans/hennes fysiske
tilstedeværelse er uvesentlig) i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering.

Overnattinger beregnes på månedsbasis etter gjestens bostedsland. Normalt er ankomstdatoen en annen enn
avreisedatoen, men personer som ankommer etter midnatt og reiser samme dag, regnes med i overnattinger. En person
bør ikke registreres i to innkvarteringsvirksomheter samtidig. Ikke-turisters (f.eks. flyktningers) overnattinger holdes
om mulig utenfor.

Bostedsland

Definisjon:

En person anses som bosatt i et land (på et sted) dersom vedkommende

a) har tilbrakt det meste av det siste året (tolv måneder) i landet (på stedet), eller

b) har bodd i landet (på stedet) i et kortere tidsrom og har til hensikt å vende tilbake innen tolv måneder for å bosette
seg i landet (på stedet).

Internasjonale turister klassifiseres etter bostedsland, ikke etter statsborgerskap. Fra et turismesynspunkt er enhver
person som flytter til et annet land (sted) og har til hensikt å oppholde seg der i mer enn et år, umiddelbart likestilt med
andre beboere i vedkommende land eller på vedkommende sted. Statsborgere bosatt utenlands som midlertidig vender
tilbake til staten der de er borgere, regnes med sammen med besøkende fra utlandet. Statsborgerskap er angitt i en
persons pass (eller annet identifikasjonsdokument), mens bostedsland må bestemmes ved spørsmål eller utledes av
personens adresse.

Nettobelegg for sengeplasser

Definisjon:

Nettobelegget for sengeplasser i en måned beregnes ved å dividere det samlede antall overnattinger med produktet av
antall sengeplasser som tilbys og antall dager da sengeplassene faktisk er tilgjengelige (ikke medregnet sesongmessig
eller annen midlertidig stengning i forbindelse med oppussing, vedtak av politiet osv.) for samme gruppe virksomheter,
og multiplisere kvotienten med 100 for å uttrykke resultatet i prosent:

Formel:    NORB = (P/Gd) x 100,

der P er antall registrerte overnattinger i løpet av en måned (eller et år) og Gd antall sengedøgn som faktisk er
tilgjengelige den måneden (eller det året). Belegget beregnes vanligvis med en nøyaktighet på én desimal.
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Bruttobelegg for sengeplasser

Definisjon:

Bruttobelegget for sengeplassene i en måned fås ved å dividere det samlede antall overnattinger med produktet av antall
sengeplasser og antall dager i vedkommende måned (iblant kalt sengedøgn) for samme gruppe virksomheter, og
multiplisere med 100 for å uttrykke resultatet i prosent.

Formel:  GORB = (P/Gp) x 100,

der Gp er antallet potensielle sengedøgn.

2. ETTERSPØRSELEN I TURISTNÆRINGEN

2.1. DEFINISJONER PÅ OMRÅDET TURISME

Turisme

Definisjon:

Den aktiviteten som utføres av personer som reiser til og oppholder seg på steder utenfor sine vanlige omgivelser i høyst
ett år i trekk, med fritidsaktiviteter, forretninger eller annet som formål.

Turisme er en underkategori av reiser, der reiser forstås som bevegelse fra ett sted til et annet i vid forstand. Turisme
omfatter verdensmarkedet for reiser innen den generelle rammen av befolkningsmobilitet og yting av tjenester til
besøkende. Med turisme menes det å reise utenfor ens vanlige omgivelser uansett formål. Enkelte ufrivillige reiseformål
holdes likevel tradisjonelt utenfor definisjonen: ufrivillige opphold på sykehus og andre medisinske institusjoner som
gir klinisk/medisinsk behandling ordinert av lege, utelukkes. Andre ufrivillige reiseformål som utelukkes, er
fengselsopphold og militærtjeneste (men merk at permisjon fra disse institusjonene normalt kan regnes som turisme).

For et gitt land skilles det mellom tre former for turisme:

Definisjoner:

i) Innenlandsk turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt i et gitt land som reiser til og
oppholder seg på steder innenfor dette landet, men utenfor sine vanlige omgivelser.

ii) Inngående turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt utenfor et gitt land som reiser til og
oppholder seg på steder i dette landet og utenfor sine vanlige omgivelser.

iii) Utgående turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt i et gitt land som reiser til og oppholder
seg på steder utenfor dette landet og sine vanlige omgivelser.

Lignende definisjoner kan brukes for andre områder, regioner eller grupper av land ved å erstatte «land» med
referanseområdet. De tre formene for turisme kan kombineres på tre måter til å utlede følgende kategorier av turisme:

i) intern turisme, som omfatter «innenlandsk turisme» og «inngående turisme»,

ii) nasjonal turisme, som omfatter «innenlandsk turisme» og «utgående turisme»,

iii) internasjonal turisme, som omfatter «inngående turisme» og «utgående turisme».

Reisende

Definisjon:

En person på reise mellom to eller flere land eller mellom to eller flere steder i vedkommendes eget bostedsland.

Besøkende

Definisjon:

En person som reiser til et annet sted enn vedkommendes vanlige omgivelser for et tidsrom på under tolv måneder og
hvis hovedformål for reisen er et annet enn å utføre virksomhet som blir betalt på besøksstedet.

Besøkende (innenlandske/internasjonale) omfatter:
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Turist

Definisjon:

Besøkende som tilbringer minst én natt i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering på besøksstedet/i
besøkslandet.

og

Dagsbesøkende

Definisjon:

Besøkende som ikke overnatter i en overnattingsvirksomhet eller privat innkvartering på besøksstedet/i besøkslandet.

De tre grunnleggende kriteriene som brukes til å skille mellom dagsbesøkende og andre reisende, er som følger:

i) Reisen skal foregå til et annet sted enn de vanlige omgivelsene, noe som utelukker pendling og lokal transport over
korte avstander, dvs. mer eller mindre regelmessige reiser mellom arbeids-/studiested og bosted.

ii) Oppholdet på besøksstedet skal ikke vare lenger enn tolv måneder i trekk; ved lengre opphold regnes den besøkende
som bosatt på stedet (statistisk sett).

iii) Hovedformålet med besøket skal være et annet enn virksomhetsom blir betalt på besøksstedet, noe som utelukker
befolkningsbevegelser av arbeidsmessige årsaker.

Følgende kategorier av reisende skal ikke regnes som ankomster og avreiser for internasjonale besøkende:

i) Personer som reiser inn i eller forlater et land som inn- eller utvandrere, herunder personer som forsørges av dem
og som ledsager eller slutter seg til dem,

ii) Såkalte «grensearbeidere», dvs. personer som bor nær grensen i ett land og arbeider i et annet.

iii) Diplomater, konsulattjenestemenn og medlemmer av de væpnede styrker når de reiser fra sitt opprinnelsesland til
det landet der de tjenestegjør, eller omvendt, herunder personer de forsørger og ansatte i husholdningen som
ledsager eller slutter seg til dem.

iv) Personer som reiser som flyktninger eller nomader.

v) Personer i transitt som ikke formelt reiser inn i landet gjennom passkontrollen, som f.eks. flypassasjerer i transitt
som for en kort tid oppholder seg i et avgrenset område i lufthavnen, eller skipspassasjerer som ikke får gå fra
borde. Denne kategorien omfatter også passasjerer som overføres direkte mellom lufthavner eller terminaler. Andre
passasjerer i transitt gjennom et land regnes som besøkende.

Følgende kategorier av reisende regnes ikke som ankomster og avreiser for innenlandske besøkende:

i) Personer bosatt i et land som reiser til et annet sted innen landet i den hensikt å bosette seg der.

ii) Personer som reiser til et annet sted innen landet for å utøve en virksomhet som blir betalt på besøksstedet.

iii) Personer som reiser for å arbeide midlertidig i institusjoner i landet.

iv) Personer som reiser regelmessig eller ofte mellom nabosteder for å arbeide eller studere.

v) Nomader og personer uten fast bosted.

vi) Væpnede styrker på øvelse.

Avsnitt C i vedlegget til direktivet gjelder bare turister og reiser med overnatting. Dagsbesøkende og dagsturer regnes
ikke med. Cruise kan skilles ut allerede i begynnelsen av rundspørringen (avhenger av undersøkelsen). Det samme
gjelder reiser med overnatting på ett eller flere steder.

Vanlige omgivelser

Definisjon:

En persons vanlige omgivelser består av de direkte omgivelser ved vedkommendes hjem og arbeids- eller studiested
samt andre steder som besøkes ofte.

Begrepet vanlige omgivelser har to dimensjoner — nærhet og hyppighet. Steder som befinner seg nær en persons
bosted, er en del av vedkommendes vanlige omgivelser, selv om de besøkes sjelden. Steder som besøkes ofte (=
gjennomsnittlig ukentlig eller oftere) og regelmessig, er en del av personens vanlige omgivelser, selv om de kan ligge
i betraktelig avstand fra bostedet (evt. i et annet land). Det er bare ett sett med vanlige omgivelser for hver enkelt person,
og begrepet får anvendelse på både innenlandsk og internasjonal turisme. Personer som arbeider i transportsektoren
(lastebilsjåfører, jernbaneansatte, flygere og flyvert(inn)er ansatt i luftfartsselskaper osv.), og omreisende
salgsrepresentanter eller -agenter omfattes av turisme i egenskap av forretningsreisende, med mindre reisene, særlig
innenlandske reiser, består av hyppig rutinereising, slik at de utelukkes etter «vanlige omgivelser»-kriteriet.
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Formålet med reisen

Definisjon:

En reise kan bare ha ett hovedformål, nemlig det som er utslagsgivende for at den finner sted.

I direktivet skilles det mellom to hovedformål for reiser:

i) Forretningsvirksomhet og yrkesutøvelse

ii) Ferie, rekreasjon eller fritidsaktiviteter

Ferier med «besøk til venner og slektninger» medregnes under punkt ii).

Opprinnelsessted og -land

Definisjon:

Det stedet/landet som er utgangspunktet for reisen. Det er normalt identisk med bosted og bostedsland.

Reisen kan også starte fra arbeids- eller studiestedet. Dette er ikke relevant for turisme, siden bostedet fortsatt kan anses
som reisens opprinnelsessted. Når personer bor et annet sted enn sitt vanlige bosted på tidspunktet for rundspørringen
(f.eks. korttidsinvandrere og sesongarbeidere), skal dette stedet regnes som opprinnelsesstedet. For dagsturer kan
opprinnelsesstedet være personens faste sekundærbolig, selv om det er nyttig å skille dem fra reiser som har personens
primærbolig som utgangspunkt.

2.2. DEFINISJONER AV VARIABLER

2.2.1. Turismens omfang

Antall turister (deltakere på turistreiser)

Definisjon:

Besøkende som tilbringer minst én natt i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering på besøksstedet/i
besøkslandet.

Antall turistreiser

Definisjon:

Reiser foretatt av turister, dvs. reiser med overnatting.

For utgående reiser etter geografisk oppdeling kan bestemmelsessted forstås på forskjellige måter. Det kan være

i) det stedet den besøkende anser som det viktigste stedet som besøkes (motiverende bestemmelsessted),

ii) det stedet der det tilbringes mest tid (bestemmelsessted etter varighet), eller

iii) det mest fjerntliggende stedet som besøkes (bestemmelsessted etter avstand).

Det er nyttig å kjenne alle disse bestemmelsesstedene samt mindre viktige transittbestemmelsessteder.
Hovedbestemmelsesstedet (sted, land) bør skilles fra andre bestemmelsessteder. Hovedbestemmelsesstedet har
tilknytning til hovedformålet med reisen, og bør derfor defineres som i) det stedet den reisende anser som
hovedbestemmelsesstedet. Dersom den opplysningspliktige har problemer med å bestemme seg for hva som er
hovedbestemmelsesstedet (f.eks. i forbindelse med en rundreise), kan det sekundært defineres som ii) det stedet der
størst antall overnattinger finner sted, eller, dersom det er flere slike, iii) det stedet som ligger lengst borte fra bostedet.

Antall turistreiser (etter avreisemåned)

Definisjon:

Reiser foretatt av turister, dvs. reiser med overnattinger, registrert etter avreisemåned.

Ukedag og sesong kan utledes av datoen. Merk at dersom det i tillegg til avreisedato spørres om hjemreisedato, angir
ikke differansen nødvendigvis reisens varighet. Man må være forsiktig og ikke medregne dagsturer; datoene kan være
forskjellige, men det er ikke sikkert at reisen ikke omfatter en overnatting. Det må derfor spørres separat om antall
overnattinger (oppholdets varighet).

Antall overnattinger

Definisjon:

En overnatting er hver natt en reisende faktisk tilbringer (sover eller oppholder seg) eller en gjest er registrert
(vedkommendes fysiske nærvær er ikke nødvendig) i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering.
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Det anbefales å registrere alle land hvor det finner sted overnattinger i løpet av en reise. Overnattinger om bord på skip
eller i tog som reiser fra ett land til et annet, tas med i utgående overnattinger, men de finner ikke sted i et bestemt land.
Det anbefales å ta dem med i kategorien «cruise» eller «ikke spesifisert». Dersom overnattingene finner sted om bord
på skip mens skipet ligger i havn, har passasjerene enten formell tillatelse eller ikke til å foreta innreise til landet.
Dersom passasjerene kan foreta innreise til landet, kan overnattinger i prinsippet registreres under det aktuelle landet,
i en spesialisert virksomhet (offentlig transportmiddel), men også i dette tilfellet anbefales kategorien «cruise».

2.2.2. Opplysninger om reisen

Det bes om opplysninger om reisen for hver enkeltreise. Hver reise har et hovedformål, men det kan eventuelt ligge
sekundære motivasjoner til grunn, og reisen kan omfatte flere besøk, eventuelt med flere formål og flere aktiviteter.

Reisens varighet

Definisjon:

Reisens varighet for reiser med overnattinger defineres som antall overnattinger.

Det må spørres om det faktiske antall overnattinger; dette tallet kan ikke utledes av avreise- og hjemreisedatoene.

Tilrettelegging av reisen

Direktivet angir følgende typer tilrettelegging av reisen:

i) reservasjon direkte hos transport/-innkvarteringsvirksomheten,

ii) bruk av reisebyrå/reisearrangør:

— pakketur

Pakketur

Definisjon:

En pakketur er en kombinasjon av forhåndsarrangerte reisetjenester som minst omfatter transport og innkvartering
eller én av disse og en annen grunnleggende turisttjeneste.

Innkvartering i transportmiddel kombinert med bare transport er ikke en pakketur. En pakketur kan, men må ikke
omfatte frokost, reise fra lufthavn til innkvarteringssted, sightseeing osv.

Hovedtransportmåte

Definisjon:

Hovedtransportmåten er det transportmiddelet som er brukt på den lengste delen av reisen.

Klassifikasjon av transportmåtene:

Lufttransport

Omfatter

— ruteflyging (CPA 62.10.10): første klasse, forretningsklasse, økonomiklasse, økonomi- og APEX/SUPERPEX-
klasse,

— ikke-regelbundet flyging, herunder med taxifly (CPA 62.20.10),

— annen lufttransport,

— leie av luftfartøy (CPA 62.20.30, CPA 71.23.10),

— annet (delvis CPA 71.40.14, CPA 92.71.12).

Sjøtransport

Omfatter

— transport med ferge på innlands vannvei (CPA 61.20.11),

— sjø- og kysttransport med ferge (CPA 61.10.11),

— cruise eller annen passasjertransport (taxibåt, utflukter, sightseeing) på innlands vannvei, på hav eller langs kyst
(CPA 61.20.12),

— annen sjøtransport: leie av fartøyer (CPA 61.10.31, CPA 61.20.31, CPA 71.22.10), lystfartøyer, herunder robåter og
annet (delvis CPA 71.40.14, CPA 92.72.12).
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Landtransport

Jernbane

Omfatter: Høyhastighetstog, jernbanetransport mellom byer (CPA 60.10.11, CPA 60.10.12), jernbanetransport i byer og
forsteder, undergrunnsbane (CPA 60.21.10).

Buss eller turvogn (regelbundet trafikk og turisttrafikk)

Omfatter:

— lrutetransport med turvogn (CPA 60.21.31, CPA 60.21.32) og rutetransport i byer og forsteder med buss, trolleybuss
og sporvogn (CPA 60.21.21, CPA 60.21.22),

— likke-regelbundet trafikk med turvogn, leie av turvogn, turkjøring og sightseeing (CPA 60.23.11, CPA 60.23.12 og
delvis CPA 71.21.15).

Private og leide kjøretøyer

Omfatter

— lprivat kjøretøy: sykkel (delvis CPA 71.40.14), moped, motorsykkel (delvis CPA 71.21.14), personbil (unntatt
drosje og leiebil) (herunder biler som tilhører venner og slektninger), varevogner, lastebiler (delvis 
71.10.10, 71.21.11),

— lleid kjøretøy: leiebil (unntatt busser) (delvis CPA 71.10.10), drosje (CPA 60.22.11, CPA 60.22.12), annet leid
kjøretøy.

Annet

Omfatter

— ltil fots, kjøretøyer som trekkes av dyr, ridning (CPA 60.23.13 og delvis CPA 71.21.15), kabelbaner, svevebaner,
skiheiser (CPA 60.21.41), annet (CPA 60.21.42, CPA 60.23.14).

Viktigste innkvarteringstype

Definisjon:

Viktigste innkvarteringstype er den type innkvartering som er benyttet ved flest overnattinger.

Se nr. 1.1. for definisjoner av innkvarteringstyper.

2.2.3. Opplysninger om turistene

Antall turister etter kjønn

I direktivet kreves det bare at det opplyses om antall turister etter kjønn, men vanligvis kan dette kjennemerket knyttes
til enhver annen opplysning om reisen som oppgis av den besøkende.

Antall turister etter alder

Faktisk alder eller fødselsår registreres. Om mulig skal alderen til alle medlemmene i en reisegruppe registreres.

2.2.4. Opplysninger om turisters forbruk

Forbruk (i nasjonal valuta) i forbindelse med turistreiser

Definisjon:

De samlede utgifter til forbruk for en besøkende eller på vegne av en besøkende før eller under reisen og oppholdet på
bestemmelsesstedet.

Utgifter er et av kjennetegnene for en reise, men slike data kan også aggregeres på individuelt eller nasjonalt plan. Ved
å dividere forbruk med reisens varighet er det mulig å beregne gjennomsnittlig dagsforbruk. Turisters forbruk omfatter
en lang rekke poster, fra kjøp av forbruksvarer og tjenester knyttet til reise og opphold til kjøp av små varige varer til
personlig bruk, suvenirer og gaver til familie og venner. Følgende utgifter eller ervervelser utelates fra turisters forbruk
(men spørsmål om dem kan stilles i forbindelse med rundspørringer for andre formål):

i) innkjøp til kommersielle formål, dvs. videresalg, foretatt av alle kategorier besøkende, samt innkjøp som
forretningsreisende foretar på vegne av arbeidsgiver,
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ii) kapitalinvesteringer eller -transaksjoner foretatt av besøkende, f.eks. knyttet til jord, bolig, fast eiendom,
kunstverker og andre viktige ervervelser (f.eks. biler, campingvogner, båter, sekundærboliger), selv om de senere
kan bli brukt til turistformål,

iii) kontanter som i løpet av reisen gis til slektninger eller venner, og som ikke representerer vederlag for turistvarer
eller -tjenester, samt gaver til institusjoner.

Klassifikasjon av utgiftene til forbruk:

Pakkereiser, pakkeferier og pakketurer

Omfatter

— innkvartering (med mat der dette inngår i prisen; hel-/halvpensjon kan evt. utskilles),

— transport,

— forsikring,

— annet (lokal transfer, omvisninger, avgifter, underholdning osv.).

Innkvartering

(med mat, dersom det inngår i innkvarteringsprisen; hel-/halvpensjon kan evt. utskilles)

Mat og drikke

(som kan skilles fra innkvartering; på restauranter, kafeer, barer, minibar osv.; herunder detaljhandel).

Omfatter: drikkevarer, måltider, snacks.

Transport

Omfatter

— billetter: til bestemmelsesstedet og tilbake til opprinnelsesstedet, offentlige transportmidler på bestemmelsesstedet,
drosje,

— bruk av kjøretøy: utgifter til bensin eller diesel (faktisk forbruk på reisen eller anslag), parkeringsavgifter, annet
(f.eks. leiebil).

Fritids-, kultur- og sportsaktiviteter

Omfatter

— omvisninger,

— sportsaktiviteter (leie av utstyr og anlegg),

— kulturaktiviteter (inngangsavgifter, herunder billetter kjøpt på forhånd),

— severdigheter og andre fornøyelser (inngangsbilletter osv.).

Innkjøp

Omfatter

— innkjøp før reisen av artikler som skal brukes på reisen,

— innkjøp av artikler som tas med hjem (herunder mat og drikke, gaver og suvenirer, klær, sko, annet),

— innkjøp av artikler som forbrukes på reisen (herunder mat og drikke).

Andre utgifter

Omfatter

— kongress- eller møteutgifter (påmeldingsgebyr; utgifter til fotokopiering, programmer og dokumenter; bøker,
tidsskrifter og abonnementer knyttet til kongressen; årlig kontingent betalt til organisasjonen),

— forsikring,

— telefonsamtaler,

— annet (f.eks. porto, filmframkalling, vekslegebyrer osv.).

I henhold til direktivet skal det opplyses om samlet forbruk for turistreiser, herunder om forbruket for «pakkereiser,
pakkeferier og pakketurer».
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VEDLEGG II

Nærmere regler for oversending av opplysningene

1. OVERNATTINGSVIRKSOMHETENES KAPASITET: lokale enheter på nasjonalt område

 Det skilles mellom de opplysningene som kreves eksplisitt i direktivet (obligatoriske) og andre opplysninger, som 
oversendes frivillig. Alle opplysninger som innsendes frivillig, er angitt med kursiv.

 
 Kodene viser til variabelnummeret i vedlegget til direktivet.

Nummer A.1.1 og A.1.2: Antall virksomheter, antall rom, antall sengeplasser

Tabell 1
Variabel: Antall virksomheter
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III) Andre overnattingsvirksomheter:

— campingplasser

— ferieboliger

— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 2
Variabel: Antall rom
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III)

Tabell 3
Variabel: Antall sengeplasser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III) Andre overnattingsvirksomheter:

— campingplasser

— ferieboliger

— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.
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2. BELEGG VED OVERNATTINGSVIRKSOMHETER: innenlandsk og inngående turisme

Nummer B.1.1 og B.1.2: Ankomster og overnattinger, personer bosatt i landet og personer bosatt utenfor landet

Tabell 4

Variabel: Ankomster, personer bosatt i landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 5

Variabel: Overnattinger, personer bosatt i landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

 

Tabell 6

Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 7

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.
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Nummer B.1.3: Ankomster og overnattinger, personer bosatt utenfor landet, etter bostedsland

Tabell T8, T8.1 ... T8.12

Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig, oppdelt i måneder

Rader Kolonner

Geografiske områder (1) Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell T9, T9.1 ... T9.12

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig, oppdelt i måneder

Rader Kolonner

Geografiske områder (1) Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Nummer B.2: Ankomster og overnattinger per måned, personer bosatt i landet og personer bosatt utenfor landet

Tabell 10
Variabel: Ankomster, personer bosatt i landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 11
Variabel: Overnattinger, personer bosatt i landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 12
Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter
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Tabell 13

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 14

Variabel: Bruttobelegg for sengeplasser
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

På nasjonalt nivå Hoteller og lignende virksomheter

Tabell 15

Variabel: Nettobelegg for sengeplasser
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

På nasjonalt plan Hoteller og lignende virksomheter

3. ETTERSPØRSELEN I TURISTNÆRINGEN: innenlandsk og utgående turisme (unntatt dagsturer)

Nummer C.1.1: Antall turister (hører sammen med C.1.3.1 og C.1.3.2)

Tabell 16

Variabel: Antall turister (deltakere på turistreiser)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 17

Variabel: Antall turister
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Nummer C.1.1.2: Antall turistreiser

Tabell 18
Variabel: Antall reiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Etter avreisemåned

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 19

Variabel: Antall reiser
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Etter avreisemåned

Reisens varighet

— 1-3 overnattinger

— minst 4 overnattinger i trekk

Viktigste innkvarteringstype

— hoteller og lignende virksomheter

— annen overnattingsvirksomhet

— spesialisert innkvartering

— privat turistinnkvartering

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Nummer C.1.1.4: Antall overnattinger

Tabell 20

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Reisens varighet (1)

Etter avreisemåned

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)  Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 21

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Reisens varighet

— 1-3 overnattinger

— minst 4 overnattinger i trekk

Etter avreisemåned

Viktigste innkvarteringstype

— hoteller og lignende virksomheter

— annen overnattingsvirksomhet

— spesialisert innkvartering

— privat turistinnkvartering

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Nummer C.1.1.3 og C.1.1.4: antall utgående reiser og overnattinger etter oppdeling i geografiske områder

Tabell 22

Variabel: Antall reiser
Hyppighet: årlig 

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Oppdeling i geografiske områder (1) I alt

Alle ferier

I alt

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 23

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: årlig 

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Oppdeling i geografiske områder (1) I alt

Alle ferier

I alt

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Avledede data — nummer C.1.1.2: Antall utgående reiser og overnattinger etter geografisk 
bestemmelsessted oppdelt etter andre kjennetegn

Tabell 24

Variabel: Antall reiser (med minst fire overnattinger i trekk)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt

Oppdeling i geografiske områder (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

(1)  Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 25

Variabel: antall overnattinger (minst fire overnattinger i trekk)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt

Oppdeling i geografiske områder (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmiddel (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Nummer C.1.4.1: Turisters forbruk

Tabell 26

Variabel: Turisters forbruk — i alt
Hyppighet: årlig, kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 27

Variabel: Turisters forbruk — pakkereiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 28

Variabel: Turisters forbruk — i alt
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

Oppdeling i geografiske områder (1) Ferier med minst fire overnattinger

I alt

Alle ferier

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 29

Variabel: Turisters forbruk — pakkereiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

Oppdeling i geografiske områder (1) Ferier med minst fire overnattinger

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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VEDLEGG III

Unntak som er innvilget medlemsstatene

Unntakene innvilget medlemsstatene som vist nedenfor gjelder referanseperioder, oversending av data eller delvise unntak, 
f.eks. oppdeling av variabler.

Kodene som er angitt, viser til variabelnummeret beskrevet i vedlegget til dette direktiv.

Belgia

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: utsettelse med oversending av foreløpige kvartalsdata for 1997.

Tyskland

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiode 1996 for årsdata.

Spania

 A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: ufullstendig datainnsamling for «andre overnattingsvirksomheter» for 1996 og 1997 for 
årsdata og 1997 for månedsdata.

Frankrike

 A.1.1: antall sengeplasser i «andre overnattingsvirksomheter» for 1996 og 1997 for årsdata.

 B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1: referanseperiodene 1996-1997 for årsdata og 1997 for månedsdata om «ferieboliger» og 
«andre overnattingsvirksomheter».

Irland

 A.1.1, B.1.1, B.1.3, B.2.1, B.2.2: data om uregistrert innkvartering med seng og frokost for 1996-1998 for årsdata og 
1997-1998 for månedsdata.

 A.1.2, B.1.2, B.1.3, B.2.1: referanseperiode 1997 for månedsdata og 1996-1997 for årsdata. Ufullstendig innsamling 
av opplysninger om «Andre overnattingsvirksomheter» i 1996-1998 for årsdata og 1997-1998 for månedsdata.

 B.1.3: oppdeling etter bostedsland for 1996-1998.

 B.1.2, B.2.2: referanseperiode 1997 for månedsdata.

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996-1997 for årsdata.

Italia

 B.1.1., B.1.2, B.1.3: forsinkelse på seks måneder for oversending av årsdata for 1996-1997.

 B.2.1, B.2.2: forsinkelse på seks måneder for oversending av månedsdata for 1997.

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: forsinkelse på 12 måneder for oversending av årsdata for 1996 og kvartalsdata for 1997.

Luxembourg

 A.1.2: antall sengeplasser i «Andre overnattingsvirksomheter» for 1996.

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiodene 1996-1997 for årsdata.

Østerrike

 A.1.1, A.1.2: herunder «ferieboliger» under «Hoteller og lignende virksomheter» for 1996-1997 for årsdata.

 B.1, B.2: herunder «ferieboliger» under «Hoteller og lignende virksomheter» til oktober 1997 for månedsdata og for 
1996-1997 for årsadata.

 B.1.3: oppdeling etter bostedsland for 1996-1997.

 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanserperiodene 1996-1997 for årsdata og 1997-1999 for kvartalsdata.
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Portugal

 A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: referanserperiode 1997 for månedsdata og 1996-1997 for årsdata vedrørende 
«Ferieboliger».

Sverige

 B.1.3: referanseperiode 1996-1997 for årsdata.

 B.2.1: referanseperiode 1997 for månedsdata.

 C.1.1.1: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996 for årsdata.

 C.1.3: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996 for årsdata.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 86 av 27.3.2001, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 13.

(1) EFT L 162 av 5.6.1998, s. 1. 
(2) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. 
(3) EFT L 83 av 3.4.1993, s. 1.
(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 
19. mai 1998(1) om konjunkturstatistikk, særlig artikkel 3 og
artikkel 17 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1165/98 ble det fastsatt en felles
ramme for utarbeiding av Fellesskapets
konjunkturstatistikk.

2) I samsvar med artikkel 3 og artikkel 17 bokstav c) i
forordning (EF) nr. 1165/98 er det nødvendig med
gjennomføringstiltak med hensyn til definisjonen av
industrihovedgrupper (MIGS).

3) Definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS) er basert
på den statistiske klassifiseringen av økonomisk
virksomhet innen De europeiske fellesskap fastsatt ved
rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(2), sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 761/93(3), (NACE 
Rev. 1). I definisjonen benyttes nivået
næringshovedgruppe (tre sifre) til å skille mellom ulike
industrihovedgrupper (MIGS).

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(4) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjon av industrihovedgrupper (MIGS)

Fordelingen av NACE Rev. 1-næringshovedgruppene på
industrihovedgrupper (MIGS) er fastsatt i vedlegget til denne
forordning. 

Artikkel 2

Manglende opplysninger på næringshovedgruppenivå i
NACE Rev. 1

Medlemsstater som ikke utarbeider de statistiske
opplysningene som omfattes av forordning (EF) nr. 1165/98 på
næringshovedgruppenivå i NACE Rev. 1, kan beregne
nasjonale vekter for næringshovedgruppene innenfor en
næring med henblikk på å inndele næringsbaserte opplysninger
i næringshovedgrupper.

Medlemsstater som fordeler industrihovedgrupper (MIGS) helt
eller delvis på grunnlag av NACE Rev. 1-næringene, skal
underrette Eurostat om vektene som ble anvendt ved inndeling
i NACE Rev. 1-næringshovedgrupper.

Artikkel 3

Anvendelse av definisjonene

Medlemsstatene skal anvende definisjonene oppført i
vedlegget på statistiske opplysninger som sendes inn i henhold
til forordning (EF) nr. 1165/98, senest tre måneder etter at
denne forordning trer i kraft. Ved anvendelsen av definisjonene
oppført i vedlegget skal medlemsstatene treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at eksisterende statistiske opplysninger som
omfattes av forordning (EF) nr. 1165/98, blir revidert ved nye
beregninger eller ved anslag for å samsvare med disse
definisjonene.

Artikkel 4

Informasjon om samsvar med definisjonene

Hver medlemsstat skal på anmodning oversende Kommisjonen
all relevant informasjon om hvorvidt opplysningene i
medlemsstaten er i samsvar med definisjonene oppført i
vedlegget.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 586/2001

av 26. mars 2001

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med 
hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)(*)

2002/EØS/53/19

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2001.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen
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Varetype

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Innsatsvarer

Beskrivelse i NACE Rev. 1

Bryting av metallholdig malm

Bergverksdrift ellers

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

Produksjon av fôr

Produksjon av garn og tråd 

Veving av tekstiler

Etterbehandling av tekstiler

Produksjon av stoffer av trikotasje

Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt
møbler 

Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer

Produksjon av kjemiske råvarer

Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske
produkter

Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler

Produksjon av andre kjemiske produkter

Produksjon av kunstfibrer

Produksjon av gummi- og plastprodukter

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

Produksjon av metaller

Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi

Overflatebehandling og bearbeiding av metaller

Produksjon av skjære- og klipperedskaper, håndverktøy og andre jernvarer

Produksjon av andre metallvarer

Produksjon av elektriske fordelings- og kontrollapparater og paneler

Produksjon av isolert ledning og kabel

Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier

Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper

Produksjon av annet elektrisk utstyr.

Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter

NACE

13

14

15.6

15.7

17.1

17.2

17.3

17.6

20

21

24.1

24.2

24.3

24.6

24.7

25

26

27

28.4

28.5

28.6

28.7

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

32.1
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NACE

37

28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

30

31.1

32.2

33.1

33.2

33.3

34

35.1

35.2

35.3

29.7

32.3

33.4

33.5

35.4

35.5

36.1

36.2

36.3

15.1

Beskrivelse i NACE Rev. 1

Gjenvinning

Produksjon av metallkonstruksjoner

Produksjon av tanker og cisterner, radiatorer og kjeler til
sentralvarmeanlegg

Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

Produksjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til fly,
motorkjøretøyer og -sykler

Produksjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk

Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og utstyr

Produksjon av maskinverktøy

Produksjon av andre spesialmaskiner og utstyr

Produksjon av våpen og ammunisjon

Produksjon av kontor- og datamaskiner

Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer

Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater for linjetelefoni og
--telegrafi.

Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt industrielt
prosesstyringsanlegg

Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

Produksjon av motorkjøretøyer, tilhengere og deler

Bygging og reparasjon av skip og båter

Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til
jernbane og sporvei

Produksjon og reparasjon av fly og romskip

Produksjon av husholdningsmaskiner

Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr for
opptak og gjengivelse av lyd og bilde

Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

Produksjon av klokker og ur

Produksjon av motorsykler og sykler

Produksjon av transportmidler ellers

Produksjon av møbler

Preging av mynter og medaljer. Produksjon av smykker og varer av edle
metaller, edelsteiner og halvedelsteiner

Produksjon av musikkinstrumenter

Produksjon og bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

Varetype

Innsatsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Investeringsvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer
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NACE

15.2

15.3

15.4

15.5

15.8

15.9

16

17.4

17.5

17.7

18

19

22

24.4

24.5

36.4

36.5

36.6

10

11

12

23

40

41

Beskrivelse i NACE Rev. 1

Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker

Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

Produksjon av meierivarer og iskrem

Produksjon av andre næringsmidler

Produksjon av drikkevarer

Produksjon av tobakksvarer

Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

Produksjon av andre tekstiler

Produksjon av klær av trikotasje

Produksjon av klær. Beredning og farging av pelsskinn

Beredning av lær. Produksjon av reiseeffekter, salmakerartikler og skotøy

Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon og reproduksjon av innspilte opptak

Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polérmidler, parfyme og
toalettartikler

Produksjon av sportsartikler

Produksjon av spill og leker

Industriproduksjon ellers

Bryting av steinkull og brunkull. Utvinning av torv

Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning

Bryting av uran- og thoriummalm

Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann

Varetype

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Ikke-varige forbruksvarer

Energivarer

Energivarer

Energivarer

Energivarer

Energivarer

Energivarer



24.10.2002 Nr. 53/135EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 86 av 27.3.2001, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 13.

(1) EFT L 162 av 5.6.1998, s. 1. 
(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47. 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 
19. mai 1998 om konjunkturstatistikk(1), særlig artikkel 3 og
artikkel 17 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1165/98 ble det fastsatt en felles
ramme for utarbeiding av Fellesskapets
konjunkturstatistikk.

2) I samsvar med artikkel 17 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 1165/98 er det nødvendig med gjennomføringstiltak
med hensyn til definisjonen av variablene som skal
innsendes.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program, nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjon av variablene

I forordning (EF) nr. 1165/98 er det spesifisert i vedlegg A
bokstav c) nr. 1, vedlegg B bokstav c) nr. 1, vedlegg C bokstav
c) nr. 1 og vedlegg D bokstav c) nr. 1 hvilke variabler som skal
omfattes av konjunkturstatistikk. Definisjonene av variablene
samt formålet med, kjennetegnene ved og beregningen av de
aktuelle indeksene, er oppført i vedlegget.

Artikkel 2

Anvendelse av definisjonene

Medlemsstatene skal anvende definisjonene oppført i
vedlegget ved innsamling av statistiske opplysninger som
omfattes av forordning (EF) nr. 1165/98, senest ett år etter at
denne forordning trer i kraft.

Medlemsstatene skal påse at alle nødvendige tiltak blir truffet
for at de statistiske opplysningene som omfattes av forordning
(EF) nr. 1165/98, er i samsvar med definisjonene oppført i
vedlegget, senest ved neste revisjon av basisåret fastsatt i
artikkel 11 i forordning (EF) nr. 1165/98.

Ved anvendelsen av definisjonene oppført i vedlegget skal
medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
eksisterende statistiske opplysninger som omfattes av
forordning (EF) nr. 1165/98, blir revidert ved nye beregninger
eller ved anslag for å samsvare med disse definisjonene.

Resultater for en variabel som ikke avviker med mer enn 0,2 %
fra resultatene av en variabel som er i samsvar med
definisjonene oppført i vedlegget, skal anses å være i samsvar.

Artikkel 3

Informasjon om samsvar med definisjonene

Hver medlemsstat skal på anmodning oversende Kommisjonen
all relevant informasjon om hvorvidt de statistiske
opplysningene i medlemsstaten er i samsvar med definisjonene
oppført i vedlegget.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 588/2001

av 26. mars 2001

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med 
hensyn til definisjon av variablene(*)

2002/EØS/53/20

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2001.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

DEFINISJON AV VARIABLENES FORMÅL OG KJENNETEGN

Variabel 110: Produksjon

Formålet med produksjonsindeksen er å måle endringer i produksjonsvolumet med små og regelmessige mellomrom.
Produksjonsindeksen gir et mål på dette volumet i bruttoprodukt til faktorkostnad for en gitt referanseperiode(1).

Produksjonsindeksen er et teoretisk mål som må anslås med praktiske tiltak.

Bruttoprodukt til faktorkostnad(2) kan beregnes ut fra omsetning (unntatt merverdiavgift og andre lignende
fradragsberettigede avgifter som er direkte knyttet til omsetning), pluss kapitalisert produksjon, pluss andre
driftsinntekter pluss eller minus lagerendringer, minus kjøp av varer og tjenester, minus andre produktskatter som er
knyttet til omsetning, men som ikke er fradragsberettigede, minus avgifter knyttet til produksjon.

Bruttoproduktet omfatter ikke inntekter og utgifter som i foretakets regnskap er klassifisert som finansielle eller
ekstraordinære.

Produkt- og produksjonssubsidier omfattes av bruttoprodukt til faktorkostnad, mens alle produkt- og produksjonsskatter
er utelatt.

Bruttoprodukt til faktorkostnad beregnes «brutto», ettersom verdijusteringer (f.eks. avskrivning) ikke trekkes fra.

Merk: Produksjonsskatter kan inndeles i tre grupper.

i) Den første gruppen omfatter merverdiavgift og andre fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til omsetningen
og som er utelatt fra denne. Disse avgiftene innkreves trinnvis av foretaket og belastes sluttkjøperen fullt ut.

ii) Den andre gruppen omfatter alle andre skatter og avgifter knyttet til produkter som er enten 1) knyttet til
omsetningen og ikke fradragsberettigede, eller 2) produktskatter som ikke er knyttet til omsetningen. Det dreier seg
om skatter og avgifter på import og avgifter på produksjon, eksport, salg, overdragelse, leasing eller levering av
varer og tjenester eller som følge av bruk av disse til eget forbruk eller egen investering.

iii) Den tredje gruppen omfatter skatter og avgifter knyttet til produksjon. Disse er obligatoriske betalinger uten
vederlag, i kontanter eller naturalier som er pålagt av offentlige myndigheter eller Den europeiske unions
institusjoner, i forbindelse med produksjon og import av varer og tjenester, ansettelse av arbeidskraft, eiendoms-
eller bruksrett til jord, bygninger eller andre aktiva som brukes i produksjonen, uten hensyn til mengden eller
verdien av varer og tjenester som produseres eller selges.

Den teoretiske formelen for en produksjonsindeks (Q) er en volumindeks av Laspeyres-typen, dvs:

(1) Den vanlige betydningen av uttrykket «produksjonsindeks» som en «utvikling av bruttoprodukt» står i motstrid til definisjonen av
«produksjon» innenfor rammen av nasjonalregnskap eller statistikk over foretaksstrukturer, men er likevel det korrekte uttrykket
som tradisjonelt brukes på dette området av foretaksstatistikk. Uttrykket «bruttoproduktindeks» brukes aldri i praksis. Siden
indeksen følger utviklingen av produksjonen til faste priser, brukes av og til uttrykket «produksjonsvolumindeks». I dette dokument
brukes uttrykket produksjonsindeks alltid som en mengdeindeks, dvs. i faste priser.

(2) Nasjonalregnskapet har innført begrepet «bruttoprodukt i basispriser». Sammenlignet med bruttoprodukt til faktorkostnad omfatter
dette produksjonsskatter, men produksjonssubsidier er utelatt. Det kan være en fordel å trekke linjer til nasjonalregnskapet.
Medlemsstatene kan dermed bruke begrepet bruttoprodukt i basispriser som tilnærmingsverdi for bruttoprodukt til faktorkostnad.
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med q = produksjonsmengde

p = produksjonspris

α = pris på innsatsmaterialer

δ = mengde innsatsmaterialer

i = en av N varer

j = ett av M innsatsmaterialer

0 = basisperiode

t = inneværende periode



(1) Uttrykkene «omsetning», «salg», «levering» og «forsendelse» brukes ofte som synonymer i forbindelse med konjunkturstatistikk.

Dataene som er nødvendige for å utarbeide en slik indeks, foreligger imidlertid ikke hver måned. I praksis brukes
følgende tilnærmingsverdier ved beregning av indeksen:

— bruttoproduksjonsverdier (prisjustert),

— volumer,

— omsetning (prisjustert),

— arbeidsinnsats,

— råvareinnsats,

— energiinnsats.

Avhengig av tilnærmingsmetoden som brukes, bør produksjonsindeksen ta hensyn til:

— variasjoner i varenes og innsatsmaterialenes type og kvalitet,

— endringer i beholdningen av ferdigvarer og varer og tjenester under arbeid,

— endringer i tekniske kryssløpsforhold (bearbeidingsteknikker),

— tjenester knyttet til å oppnå bruttoproduktet, f.eks. sammensetting av produksjonsenheter, montering, installering,
reparasjon, planlegging, anleggsarbeid, utvikling av programvare.

Variabel 115 — Produksjon: bygg

Variabel 116 — Produksjon: anlegg

Formålene med og kjennetegnene ved indeksene for variabel 110 (produksjon) gjelder også for indeksene for variablene
for bygg og anlegg.

Inndelingen av produksjon i bygg og i anlegg er basert på grupperingen av bygg- og anleggstyper (CC). Disse indeksene
tar sikte på å vise utviklingen av bruttoproduktet for hver av de to hoveddelene innen bygge- og anleggsvirksomhet,
dvs. bygg og anlegg. Disse indeksene beregnes ved å fordele de grunnleggende opplysningene (prisjustert produksjon,
utførte timeverk, tillatelser) på produkter i CC og deretter aggregere produktindeksene på næringshovedområdenivå i
CC.

Variabel 120 — Omsetning

Formålet med omsetningsindeksen er å vise utviklingen i markedet for varer og tjenester.

Omsetning(1) omfatter de samlede beløp som er fakturert av observasjonsenheten i løpet av referanseperioden, og dette
tilsvarer salg på markedet av varer eller tjenester levert til tredjemann.

Omsetning omfatter alle skatter og avgifter på varene eller tjenestene som er fakturert av enheten, med unntak av
merverdiavgift som enheten har fakturert kunden for, og andre lignende fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til
omsetningen.

Omsetning omfatter også alle andre utgifter (transport, emballasje osv.) som belastes kunden, selv om disse utgiftene
er oppført separat på fakturaen.

Prisreduksjoner, rabatter og fradrag samt verdien av returnert emballasje, må trekkes fra. Det tas ikke hensyn til
prisreduksjoner, rabatter og bonuser som senere gis kundene, f.eks. ved slutten av året.

Inntekt klassifisert som andre driftsinntekter, finansinntekter og ekstraordinære inntekter i selskapets regnskap, utelates
fra omsetningen. Subsidier mottatt fra offentlige myndigheter eller Den europeiske unions institusjoner utelates også.
I henhold til denne definisjonen tas vanligvis følgende med:

— salg av framstilte produkter,

— salg av produkter framstilt av underleverandører,

— salg av varer innkjøpt for videresalg i uendret stand,

— fakturert tjenesteyting,

— salg av biprodukter,

— fakturerte utgifter til emballasje og transport,
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(1) Nasjonale regnskapsregler bør brukes som veiledende prinsipper for hva som skal tas med og hva som skal utelates.

— utførte timeverk fakturert tredjemann for arbeidskraft bare fra underleverandører,

— fakturert montering, installasjon og reparasjon,

— fakturerte avdrag (delbetaling),

— fakturert utvikling av programvare og programvarelisenser,

— salg av elektrisk kraft, gass, varme, damp og vann,

— salg av avfall og skrapjern.

Når det gjelder behandlingen av inntekter klassifisert som andre driftsinntekter, finansinntekter og ekstraordinære
inntekter i selskapets regnskap(1), utelates vanligvis følgende:

— provisjoner,

— leasing og leie,

— leie for egne produksjonsenheter og maskiner som brukes av tredjemann,

— leie for boliger som tilhører selskapet,

— mottatte lisensgebyrer,

— inntekter fra anlegg stilt til rådighet for personalet (f.eks. kantiner),

— levering av varer og tjenester innenfor observasjonsenheten,

— salg av egen grunn og egen fast realkapital,

— salg eller utleie av egen eiendom,

— salg av aksjer,

— mottatte renter og utbytte,

— subsidier,

— annen ekstraordinær inntekt.

Ovennevnte elementer kan tas med dersom de skaper omsetning i observasjonsenhetens hovedvirksomhet.

Variabel 121 — Omsetning på hjemmemarkedet

Variabel 122 — Omsetning på andre markeder enn hjemmemarkedet

Formålene med og kjennetegnene ved indeksene for variabel 120 (omsetning) gjelder også for indeksene for skillet
mellom omsetning på hjemmemarkedet og på andre markeder enn hjemmemarkedet.

Ved beregning av indeksene for omsetning på hjemmemarkedet og på andre markeder enn hjemmemarkedet må
omsetningen deles opp i samsvar med det første bestemmelsesstedet for produktet basert på overdragelse av
eiendomsretten (uansett om det foregår tilsvarende fysisk bevegelse av varer over landegrenser eller ikke).
Bestemmelsesstedet er bostedet til den tredjemann som har kjøpt varene og tjenestene. Hjemmemarkedet er definert
som tredjemann bosatt på samme nasjonale territorium som observasjonsenheten.

Variabel 123 — Salgsvolum

Salgsvolum utgjør verdien av omsetningen i faste priser og er som sådan en mengdeindeks. Den kan beregnes som
omsetning til markedspriser, korrigert med deflasjonsfaktoren for salg eller som en mengdeindeks beregnet direkte ut
fra mengden varer som er solgt.

Opplysningene om salgsvolumet (variabel 123) kan brukes i stedet for deflasjonsfaktoren for salg (variabel 330) i
vedlegg C (detaljhandel og reparasjon) i forordning (EF) nr. 1165/98.

Variabel 130 — Ordretilgang

Formålet med indeksen for ordretilgang er å vise utviklingen i etterspørselen etter varer og tjenester som en indikasjon
på framtidig produksjon. Det er også passende å angi om etterspørselen stammer fra hjemmemarkedet eller andre
markeder enn hjemmemarkedet.

En ordre er definert som verdien av den avtale som er inngått mellom en produsent og en tredjemann med hensyn til
produsentens levering av varer og tjenester. Ordren aksepteres dersom det etter produsentens mening finnes tilstrekkelig
bevis for en gyldig avtale.

Ordretilgang dreier seg om varer og tjenester som skal leveres av observasjonsenheten, herunder dem som stammer fra
underleverandører.

Følgende trekkes fra verdien av ordrer:

— merverdiavgift og andre lignende fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til omsetning,

— prisreduksjoner, rabatter og fradrag når de gis på ordretidspunktet, samt verdien av emballasje som forventes
returnert etter levering,

— subsidier mottatt fra offentlige myndigheter eller Den europeiske unions institusjoner.
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Ordrer fra tidligere perioder som er annullert i løpet av observasjonsperioden, skal ikke trekkes fra den nye
ordretilgangen, og indeksen for tidligere perioder skal heller ikke revideres som følge av annulleringer.

Ordretilgangen omfatter alle skatter og avgifter på varene eller tjenestene som vil bli fakturert av enheten, med unntak
av merverdiavgift og andre lignende fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til omsetning.

Verdien av ordretilgangen omfatter også alle andre kostnader (transport, emballasje osv.) som belastes kunden, selv om
disse kostnadene vil bli oppført separat på fakturaen.

Variabel 131 — Ordretilgang fra hjemmemarkedet

Variabel 132 — Ordretilgang fra andre markeder enn hjemmemarkedet

Formålene med og kjennetegnene ved indeksene for variabel 130 (ordretilgang) gjelder også for indeksene for skillet
mellom ordretilgang fra hjemmemarkedet og fra andre markeder enn hjemmemarkedet.

Ved beregning av indeksene for ordretilgang fra hjemmemarkedet og fra andre markeder enn hjemmemarkedet må
ordretilgangen deles opp i samsvar med ordrens opprinnelse basert på overdragelse av eiendomsretten. Opprinnelsen er
bostedet til den tredjemann som har gitt ordren. Hjemmemarkedet er definert som tredjemann bosatt på samme
økonomiske territorium (se definisjon av økonomisk territorium i slutten av dette vedlegg) som observasjonsenheten.

Variabel 135 — Ordretilgang: bygg

Variabel 136 — Ordretilgang: anlegg

Formålene med og kjennetegnene ved indeksene for variabel 130 (ordretilgang) gjelder også for indeksene for
variablene for ordretilgang for bygg og anlegg.

Inndelingen av ordretilgang i bygg og i anlegg er basert på grupperingen av bygg- og anleggstyper (CC). Disse
indeksene tar sikte på å vise framtidige produksjonsmuligheter for hver av de to hoveddelene innen bygge- og
anleggsvirksomhet, dvs. bygg og anlegg. Disse indeksene beregnes ved å fordele de grunnleggende opplysningene på
ordrer i CC og deretter aggregere produktindeksene på næringshovedområdenivå i CC.

Variabel 210 — Antall sysselsatte

Formålet med indeksen for antall sysselsatte er å vise utviklingen i sysselsettingen i industri, bygge- og
anleggsvirksomhet og tjenester.

Antall sysselsatte defineres som det samlede antall personer som arbeider i observasjonsenheten (herunder arbeidende
eiere, partnere som regelmessig arbeider i enheten og ulønnede arbeidende familiemedlemmer) samt personer som
arbeider utenfor enheten, men som tilhører den og er betalt av den (f.eks. salgsrepresentanter, leveringspersonale,
reparasjons- og vedlikeholdsgrupper). Antall sysselsatte omfatter personer som er fraværende i korte perioder (f.eks.
sykefravær, betalt ferie eller særskilt permisjon), samt personer i streik, men ikke personer som er fraværende på
ubestemt tid. Variabelen omfatter også deltidsansatte som betraktes som slike i henhold til den aktuelle stats lovgivning,
og som står på lønningslisten, samt sesongarbeidere, lærlinger og hjemmearbeidende på lønningslisten.

I antall sysselsatte inngår ikke arbeidskraft som stilles til rådighet for enheten av andre foretak, personer som utfører
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i den aktuelle enheten på vegne av andre foretak, samt personer som avtjener
verneplikt.

Med «ulønnede arbeidende familiemedlemmer» menes personer som bor sammen med enhetens eier, og som arbeider
regelmessig for enheten, men som ikke har arbeidsavtale og som ikke mottar en fast sum for arbeidet de utfører. Dette
er begrenset til de personer som ikke står på lønningslisten til en annen enhet der de har sitt hovedarbeidsforhold.

I henhold til denne definisjonen omfattes følgende grupper:

— alle lønnstakere, herunder følgende kategorier så lenge de står på lønningslisten:

— hjemmearbeidende,

— lærlinger/praktikanter,

— lønnede arbeidende eiere og lønnede arbeidende familiemedlemmer,

— personer med midlertidig fravær (svangerskap og fødsel, sykdom, ferie, streik, lockout osv.) av bestemt varighet,

— deltidsansatte,

— midlertidig ansatte,

— sesongarbeidere,
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(1) Ulønnede arbeidende familiemedlemmer er tatt med av prinsipp, selv om det kan være vanskelig å innhente nøyaktige tall.

— ulønnede sysselsatte:

—   ulønnede arbeidende eiere,

—   ulønnede arbeidende familiemedlemmer(1).

Grupper som utelates, er:

— vikarer (unntatt for virksomheten der slike vikarbyråer er klassifisert),

— personer med fravær av ubestemt varighet (f.eks. langvarig sykdom, militærtjeneste eller samfunnstjeneste),

— personer som utfører reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid på vegne av andre observasjonsenheter, og annet
personale som er stilt til rådighet av andre observasjonsenheter,

— arbeidende familiemedlemmer som står på lønningslisten til en annen enhet der de har sitt hovedarbeidsforhold.

Antall sysselsatte bør bestemmes som et representativt tall for referanseperioden.

Variabel 211 — Antall lønnstakere

Antall lønnstakere brukes som en foreløpig tilnærmingsverdi for antall sysselsatte.

Antall lønnstakere defineres som det antall personer som arbeider for en arbeidsgiver, og som har en arbeidsavtale og
får vederlag i form av lønn, honorarer, gratialer, akkordlønn eller betaling i naturalier.

Det foreligger et arbeidsforhold når det finnes en avtale, som kan være formell eller uformell, mellom et foretak og en
person, vanligvis inngått frivillig av begge parter, og som fastsetter at personen arbeider for foretaket mot vederlag i
kontanter eller naturalier.

En arbeidstaker anses som lønnstaker i en bestemt enhet dersom han eller hun får lønn fra enheten, uansett hvor arbeidet
utføres (i eller utenfor produksjonsenheten). Arbeidstakere fra et vikarbyrå anses som ansatte i vikarbyrået og ikke i
enheten (byråets kunde) der de arbeider.

I henhold til denne definisjonen omfattes følgende grupper:

— lønnede arbeidende eiere,

— studenter som har inngått en formell avtale som forplikter dem til å bidra til enhetens produksjonsprosess mot
vederlag og/eller utdanning,

— personer som er ansatt i henhold til en avtale som er særskilt beregnet på å oppmuntre til rekruttering av
arbeidsløse,

— hjemmearbeidende dersom det finnes en konkret avtale om at den hjemmearbeidende får vederlag på grunnlag av
arbeidet som gjøres og forutsatt at de står på lønningslisten.

Antall lønnstakere omfatter deltidsansatte, sesongarbeidere, personer som er i streik eller har korttidsfravær, men ikke
personer som har langtidsfravær.

Antall lønnstakere omfatter ikke frivillige arbeidstakere.

Antall lønnstakere bør bestemmes som et representativt tall for referanseperioden.

Variabel 220 — Utførte timeverk

Formålet med indeksen for utførte timeverk er å vise utviklingen i volumet av utført arbeid.

Det samlede antall timeverk utført av lønnstakere representerer det samlede antall timeverk som faktisk er utført for å
sikre observasjonsenhetens produksjon i løpet av referanseperioden.

Denne variabelen omfatter ikke de timene det utbetales lønn for, men da det ikke faktisk utføres arbeid, f.eks. årlig ferie,
helligdager og sykefravær. Den omfatter heller ikke spisepauser og den tid som går med til transport mellom hjemmet
og arbeidsplassen.

Variabelen omfatter det antall timeverk som faktisk utføres innenfor normal arbeidstid, overtid, tid som brukes på
arbeidsplassen på oppgaver som f.eks. forberedelse, og tid som tilsvarer korte hvilepauser på arbeidsplassen.

Dersom det nøyaktige antall timeverk som faktisk utføres, ikke er kjent, kan det anslås på grunnlag av det teoretiske
antall timeverk og det gjennomsnittlige fraværet (sykdom, svangerskap og fødsel osv.).
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(1) Opplysninger om ubetalt overtid er vanskelig å innhente i flere medlemsstater, men tas likevel med av prinsipp.

I henhold til denne definisjonen tas følgende med:

— det samlede antall timeverk som faktisk utføres:

—   i løpet av vanlig arbeidstid,

—   som overtid, uansett om den er betalt eller ubetalt(1),

—   om natten, på søndager eller offentlige helligdager,

— den tid som brukes til oppgaver som f.eks. forberedelse til arbeid, klargjøring, vedlikehold og rengjøring av verktøy
og maskiner og til å skrive rapporter og fylle ut skjemaer om arbeidets varighet,

— den tid som tilbringes på arbeidsplassen da det ikke utføres arbeid pga. f.eks. maskinstans, ulykker eller
leilighetsvis mangel på arbeid, men som det betales for i henhold til arbeidsavtale,

— korte hvilepauser på arbeidsplassen, herunder te- og kaffepauser.

Følgende utelates:

— timer som det betales for, men da det ikke utføres arbeid pga. ferie, sykdom, ulykker, streik, lockout, stille perioder osv.,

— matpauser,

— reiser mellom hjem og arbeidsplass.

Variabel 230 — Lønn

Formålet med indeksen for lønn er å anslå utviklingen i samlede lønnsutbetalinger.

Lønn er definert som all godtgjøring, i kontanter eller naturalier, som utbetales til alle personer på lønningslisten
(herunder hjemmearbeidende) som vederlag for arbeid utført i regnskapsperioden, uten hensyn til om den betales på
grunnlag av arbeidstid, produksjon eller akkord, og uansett om den betales regelmessig eller ikke.

Lønn omfatter verdien av trygdepremier, inntektsskatt osv. som arbeidstakeren skal betale, selv om disse faktisk trekkes
av arbeidsgiveren og betales direkte til trygdeordninger, skattemyndigheter osv. på vegne av arbeidstakeren. Lønn
omfatter ikke trygdepremier som arbeidsgiveren skal betale.

Lønn omfatter alle drikkepenger, bonuser, gratialer, ekstra månedslønn, vederlag ved oppsigelse, boligtilskudd,
reisegodtgjøring, levekostnads- og familietillegg, provisjoner, møtehonorarer osv. som arbeidstakerne mottar, samt
skatter, trygdepremier og andre beløp som arbeidstakerne skal betale, og som trekkes av arbeidsgiveren.

Utgifter til avlønning av vikarer tas ikke med i lønn.

I henhold til denne definisjonen omfattes:

— all grunnlønn som utbetales regelmessig,

— økte satser for overtid, nattarbeid, helgearbeid osv.,

— alle godtgjøringer, tillegg eller bonuser som arbeidsgiveren betaler, f.eks.:

— levekostnads-, bolig-, bosteds- eller utenlandstillegg,

— kostgodtgjøring,

— tillegg for reise mellom bolig og arbeidssted,

— feriepenger og ekstra månedslønn,

— godtgjøring som utbetales for årlig ferie som ikke er tatt,

— resultat-, produksjons- eller produktivitetsbonuser,

— ekstra godtgjøring for særlig vanskelige arbeidsforhold (støv, skitt, temperatur, røyk, fare osv.),

— vederlag ved oppsigelse utbetalt til oppsagte arbeidstakere,

— godtgjøring for forbedringsforslag og patentgebyrer utbetalt til den ansatte,

— honorarer utbetalt til ledere og arbeidstakere,

— familietillegg utbetalt av arbeidsgiveren i henhold til tariffavtale,

— provisjoner,

— verdien av friaksjer utdelt gratis til arbeidstakerne,

— utbetalinger foretatt av arbeidsgiveren til arbeidstakerne i henhold til spareordninger eller andre ordninger,

— skatt, avgifter og andre beløp som arbeidstakerne skal betale og som arbeidsgiveren trekker,

— all betaling i naturalier.
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(1) Aksjeopsjoner er utelatt hovedsakelig av praktiske grunner knyttet til vanskeligheten med å fastsette en harmonisert definisjon og
datainnsamling, selv om de ofte betraktes som godtgjøring for arbeid knyttet til selskapets samlede resultat.

(2) Eller tilsvarende for annen virksomhet enn framstilling.

Følgende utelates:

— lovfestede trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiveren skal betale,

— kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiveren skal betale,

— beregnede trygde- og pensjonspremier (sosiale ytelser som arbeidsgiveren betaler direkte),

— godtgjøring utbetalt til arbeidstakerne for kjøp av verktøy, utstyr og spesielle klær som er nødvendige for arbeidet,
eller den del av lønnen som de i henhold til arbeidsavtalen skal bruke på slike kjøp,

— skatt som arbeidsgiveren betaler av samlet lønn,

— refusjon til arbeidstakerne for reise-, flytte-, utestasjonerings-, innkvarterings- og representasjonsutgifter, telefon
osv. som påløper under utførelsen av deres oppgaver,

— utgifter til yrkesrettet opplæring (opplæringskostnader), unntatt lønn til lærlinger,

— lønn som arbeidsgiveren fortsetter å utbetale ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsulykke, uførhet osv.,

— andre arbeidskraftkostnader som arbeidsgiveren skal betale:

— rekrutteringskostnader,

— sosiale utgifter, f.eks. refusjon av løpende utgifter til transport av arbeidstakere til og fra arbeidet, enten transporten
utføres med foretakets egne transportmidler eller av tredjemann på vegne av foretaket, betalinger til
fagforeningsfond,

— aksjeopsjoner(1).

Ved vurdering av betaling i naturalier får følgende regler anvendelse: betaling i naturalier produsert av arbeidsgiveren
bør vurderes til produsentpris; betaling i naturalier innkjøpt av arbeidsgiveren bør vurderes til markedspris.

Variabel 310 — Produsentpriser

Formålet med indeksen for produsentpriser er å måle den månedlige utviklingen i transaksjonspriser i økonomisk
virksomhet.

Produsentprisindeksen for hjemmemarkedet for en økonomisk virksomhet måler den gjennomsnittlige prisutviklingen
for alle varer og tilhørende tjenester som skapes av denne virksomheten og selges på hjemmemarkedet.
Produsentprisindeksen for andre markeder enn hjemmemarkedet viser den gjennomsnittlige prisutviklingen (omregnet
til nasjonal valuta) for alle varer og tilhørende tjenester som skapes av denne virksomheten og selges utenfor
hjemmemarkedet. Kombinasjonen av disse to indeksene viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for alle varer og
tilhørende tjenester som skapes av en virksomhet.

Det er avgjørende å ta hensyn til alle kjennetegn ved produktene som kan være prisbestemmende (f.eks. mengden solgte
enheter, transport, rabatter, servicevilkår, garantivilkår og bestemmelsessted). Spesifikasjonen må være slik at
observasjonsenheten presist kan identifisere produktet og oppgi den aktuelle enhetsprisen i etterfølgende
referanseperioder.

Ved fastsettelse av prisene får følgende regler anvendelse:

— den aktuelle prisen er prisen ab fabrikk(2) som omfatter alle skatter og avgifter på varene eller tjenestene som
faktureres av enheten, med unntak av merverdiavgift som enheten har fakturert kunden for, og andre lignende
fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til omsetningen,

— dersom transportkostnader er inkludert, bør de inngå i produktspesifikasjonen,

— for å vise den virkelige utviklingen i prissvingningene, bør det være en faktisk transaksjonspris og ikke en listepris,

— produsentprisindeksen bør ta hensyn til kvalitetsendringer i produktene,

— prisen som innhentes i periode t, bør gjelde ordrer registrert i løpet av samme periode (ordredato), ikke datoen da
varene forlater fabrikken,

— når det gjelder produsentpriser på andre markeder enn hjemmemarkedet, bør prisen beregnes ved de nasjonale
grensene, fob (fritt om bord).

De innhentede prisopplysningene gjelder fortrinnsvis en bestemt dag midt i referanseperioden. Dersom det ikke
foreligger noen prisopplysning for den aktuelle dagen, kan prisen representere et gjennomsnitt for hele perioden.

Produsentprisindekser for bygg og anlegg kan brukes som tilnærmingsverdi for byggekostnadsvariablene. De måler
utviklingen i prisene for boligbygging, unntatt bygging av boliger som brukes til institusjonsformål, bygninger som ikke
brukes til boligformål, tomtepriser og arkitekthonorarer og andre honorarer. De gjenspeiler prisene som utbyggerne
betaler til byggeforetakene. De gjenspeiler derfor ikke bare variasjonene i kostnadsfaktorene for byggingen, men også
endringene i produktiviteten og fortjenestemarginene. I tillegg er det en tidsforskjell mellom produsentprisen og de
tilsvarende produksjonskostnadene.
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Variabel 311 — Produsentpriser på hjemmemarkedet

Variabel 312 — Produsentpriser på andre markeder enn hjemmemarkedet

Formålene med og kjennetegnene ved indeksene for variabel 310 (produsentpriser) gjelder også for indeksene for skillet
mellom produsentpriser på hjemmemarkedet og på andre markeder enn hjemmemarkedet.

Ved beregning av indeksene for priser på hjemmemarkedet og på andre markeder enn hjemmemarkedet må det
utarbeides atskilte produsentprisindekser i henhold til produktets bestemmelsessted. Bestemmelsesstedet er bostedet til
den tredjemann som har bestilt eller kjøpt produktet. Hjemmemarkedet er definert som tredjemann bosatt på samme
nasjonale territorium som observasjonsenheten.

Variabel 313 — Enhetsprisindeks

Enhetsprisindeksen kan brukes som tilnærmingsverdi for produsentpris på andre markeder enn hjemmemarkedet.

Enhetsprisen beregnes som verdien av salget av et produkt, dividert med mengden som er solgt, som er basert på data
for utenrikshandelen. Denne enhetsprisen behandles deretter som gjennomsnittsprisen for produktet, og indeksen
beregnes på samme måte som for de vanlige produsentprisindeksene.

Variabel 320 — Byggekostnader

Formålet med byggekostnadsindeksen er å vise utviklingen i kostnadene som påløper for entreprenøren som utfører
byggingen.

Indeksene for delkostnader (materialkostnader og arbeidskraftkostnader) viser prisutviklingen for produksjonsfaktorene
som brukes i byggesektoren.

Byggekostnadsindeksen beregnes ut fra følgende formel:

med I = byggeindeks

Μi = materialkostnadsindeks

Li = arbeidskraftkostnadsindeks

w M
i = vekt for materialer

wL
i = vekt for arbeidskraftkostnader

Anlegg og utstyr, transport, energi og andre kostnader inngår også i byggekostnadene.

Arkitekthonorarer inngår ikke i byggekostnadene.

Variabel 321 — Materialkostnader

Materialkostnadsindeksen beregnes vanligvis ved bruk av materialprisene. Materialprisene bør være basert på faktiske
priser og ikke listepriser. Prisene bør være basert på et utvalg av produkter og leverandører. Prisene vurderes uten
merverdiavgift.

Variabel 322 — Arbeidskraftkostnader

Arbeidskraftkostnadsindeksen bør omfatte lønn og sosiale kostnader for alle sysselsatte. Sosiale kostnader omfatter: i)
lovfestede trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiveren skal betale, ii) kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige
trygde- og pensjonspremier som arbeidsgiveren skal betale og iii) beregnede trygde- og pensjonspremier (sosiale ytelser
som arbeidsgiveren betaler direkte).

Variabel 411 — Byggetillatelser: antall boliger

Formålet med indeksen «byggetillatelser: antall boliger» er å vise den framtidige utviklingen i byggevirksomheten
uttrykt som antall enheter.

En byggetillatelse er en tillatelse til å starte arbeidet med et byggeprosjekt. Dermed er en tillatelse det siste stadiet i
prosessen med planlegging og byggetillatelser fra offentlige myndigheter før arbeidet begynner.

En indeks basert på disse tillatelsene bør være en god indikasjon på arbeidsmengden for byggesektoren i nærmeste
framtid. Dette behøver likevel ikke være tilfellet når en stor andel tillatelser ikke brukes eller når det går lang tid mellom
utstedelsesdatoen for tillatelsene og arbeidets begynnelse.
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(1) Definisjonen av bruksareal er i tråd med grupperingen av bygg- og anleggstyper, som i sin tur viser til Statistical Standards and
Studies, nr. 40 United Nations New York 1987, og Statistical Standards and Studies, nr. 43, United Nations, New York 1994.

Indeksene for antall tillatelser innhentes for bygninger med én bolig og bygninger med to eller flere boliger. En bolig
er et rom eller en samling rom og tilhørende lokaler i en permanent bygning eller bygningsmessig atskilt del av denne,
som ut fra hvordan den er bygd, ombygd, forandret osv., er beregnet på å være privatbolig. Den bør ha egen adgang til
gate (direkte eller gjennom en hage eller tomt) eller til et fellesareal innenfor bygningen (trapp, gang, galleri osv.).
Atskilte rom som tydelig er beregnet på å brukes som en del av boligen, bør regnes med i boligen. En bolig kan dermed
bestå av atskilte bygninger innenfor samme tomt, forutsatt at de tydelig er beregnet til boligformål for samme private
husholdning.

Variabel 412 — Byggetillatelser: bruksareal i kvadratmeter eller i annen tilsvarende enhet

Formålet med indeksen «byggetillatelser: bruksareal» er å vise den framtidige utviklingen i byggevirksomheten uttrykt
som volum.

En byggetillatelse er en tillatelse til å starte arbeidet med et byggeprosjekt. Dermed er en tillatelse det siste stadiet i
prosessen med planlegging og byggetillatelser fra offentlige myndigheter før arbeidet begynner.

En indeks basert på disse tillatelsene bør være en god indikasjon på arbeidsmengden for byggesektoren i nærmeste
framtid. Dette behøver likevel ikke være tilfellet når en stor andel tillatelser ikke brukes eller når det går lang tid mellom
utstedelsesdatoen for tillatelsene og arbeidets begynnelse.

Denne indeksen utarbeides ved hjelp av kvadratmeter bruksareal i bygninger som det er gitt tillatelser for. Bruksarealet
i en bygning(1) måles innenfor ytterveggene, unntatt:

— bygningsarealer (f.eks. områder med avgrensningskomponenter, bæreelementer, søyler, stolper, sjakter,
skorsteiner),

— arealer for hjelpefunksjoner (f.eks. arealer med oppvarmings- og luftkondisjoneringsanlegg, eller med
strømgeneratorer),

— ferdselsveier (f.eks. områder med trappehus, heiser, rulletrapper).

Den delen av en bygnings samlede bruksareal som brukes til boligformål, omfatter arealet som brukes til kjøkken,
oppholdsrom, soverom og tilknyttede rom, kjellere og fellesrom som brukes av eierne av boligene.

Andre mål kan brukes, forutsatt at de brukes entydig og konsekvent av medlemsstatene slik vedlegg B bokstav c) 
nr. 1) i forordning (EF) nr. 1165/98 tillater.

I forordning (EF) nr. 1165/98 vises det til CC-grupperingen når det gjelder anmodning om data om byggetillatelser for
forskjellige bygningskategorier. Kategorien «andre bygninger» i forordning (EF) nr. 1165/98 omfatter følgende
kategorier i CC-grupperingen:

— hoteller og lignende bygninger,

— bygninger for engros- og detaljsalg,

— bygninger knyttet til transport og trafikk,

— industribygninger og lagre,

— bygninger for offentlig underholdning, skoler, sykehus og andre bygninger med institusjonspreg,

— andre bygninger som ikke brukes til boligformål.

Variabel 330 — Deflasjonsfaktor for salg

Formålet med deflasjonsfaktoren for salg er å justere omsetningen i samsvar med virkningen av prisendringer.

Deflasjonsfaktoren for salg i detaljhandelen er ikke en deflasjonsfaktor for den tjeneste som er levert, men for varene
som er solgt.

Prisene som brukes for å beregne deflasjonsfaktoren for en virksomhet, beregnes som et veid gjennomsnitt av den
aktuelle vareprisindeksen for denne virksomheten. Det er avgjørende å ta hensyn til alle kjennetegn ved produktene som
kan være prisbestemmende (herunder mengden solgte enheter, transport, rabatter, garantivilkår og bestemmelsessted).
Spesifikasjonen må være slik at observasjonsenheten presist kan identifisere produktet og oppgi den aktuelle
enhetsprisen i etterfølgende referanseperioder.

For å vise den virkelige utviklingen i prissvingningene, bør det være en faktisk transaksjonspris og ikke en listepris.

De innhentede prisopplysningene gjelder fortrinnsvis en bestemt dato i måneden.
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Definisjon av økonomisk territorium

Det økonomiske territorium omfatter følgende:

— det geografiske territorium som administreres av en nasjonal regjering, der personer, varer, tjenester og kapital
beveger seg fritt,

— alle frisoner, herunder tollagre og fabrikker under tollvesenets kontroll,

— det nasjonale luftrom, sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som ligger i internasjonalt farvann, der den
berørte stat har enerett,

— territoriale enklaver, dvs. geografiske territorier som ligger i resten av verden, og som i henhold til internasjonale
traktater eller avtaler mellom stater brukes av statens offentlige organer (ambassader, konsulater, militærbaser,
vitenskapelige baser osv.),

— forekomster av olje, naturgass osv. i internasjonalt farvann utenfor statens kontinentalsokkel som utnyttes av
enheter hjemmehørende på territoriet slik dette er definert tidligere.

Det økonomiske territoriet omfatter ikke følgende:

— utenomterritoriale enklaver (dvs. de deler av statens eget geografiske territorium som brukes av andre staters
offentlige organer, av Den europeiske unions institusjoner eller av internasjonale organisasjoner i henhold til
internasjonale traktater eller avtaler mellom stater).

Denne definisjonen følger Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) 1995, avsnitt 2.05-2.06.

Forskjellen mellom hjemmemarkeder og andre markeder enn hjemmemarkeder skal, når det gjelder
konjunkturstatistikk, fortolkes i samsvar med medlemsstatenes territorium. Denne definisjonen kan bli revidert i
framtiden for å ta hensyn til europeisk og/eller monetær integrasjon i tråd med andre aktuelle forordninger.
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 139 av 23.5.2001, s. 3, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 22/2002 av 1. mars 2002 om endring
av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk), sjå EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa nr. 21 av 25.4.2002, s. 14.

(1) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 290 av 17.11.2000, s. 1.

(3) EFT L 59 av 6.3.1991, s. 19.
(4) EFT L 51 av 1.3.1996, s. 48.
(5) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 
av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og
regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95)(1), sist
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2516/2000(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 2,

under henvisning til forordning (EF) nr. 2516/2000 om endring
av dei felles prinsippa i ENS 95 med omsyn til skattar og
trygde- og pensjonspremiar, særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2223/96 om ENS 95 inneholder
referanserammen for de felles standarder, definisjoner,
klassifikasjoner og regnskapsregler som skal anvendes
ved utarbeidingen av medlemsstatenes regnskaper til
bruk i forbindelse med Fellesskapets statistikkbehov, slik
at det blir mulig å oppnå resultater som er
sammenlignbare medlemsstatene imellom.

2) Forordning (EF) nr. 2516/2000 sikrer sammenlignbarhet
og oversiktlighet medlemsstatene imellom ved
registreringen av skatter og trygde- og pensjonspremier i
ENS 95 når det gjelder framgangsmåten ved for store
budsjettunderskudd. Den offentlige forvaltnings
nettofinansinvestering skal ikke omfatte skatter og
trygde- og pensjonspremier som trolig ikke vil bli
innbetalt.

3) De endringer i teksten til vedlegg A til forordning (EF) nr.
2223/96 som er nødvendige for anvendelsen av

forordning (EF) nr. 2516/2000, skal foretas av
Kommisjonen innen seks måneder etter at den er vedtatt.

4) I artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2223/96 er det fastsatt under hvilke vilkår
Kommisjonen kan vedta endringene i ENS 95, særlig de
nødvendige endringene i vedlegg B til nevnte forordning.

5) Komiteen for penge-, finans- og
betalingsbalansestatistikk (CMFB), nedsatt ved
rådsbeslutning 91/115/EØF(3), sist endret ved beslutning
96/174/EF(4), er blitt rådspurt.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program (SPC),
nedsatt ved rådsbeslutning 89/382 EØF, Euratom(5) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg A og B til forordning (EF) nr. 2223/96 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning får ikke anvendelse i overgangsperioden
som kan innvilges medlemsstatene i henhold til artikkel 7 nr. 2
i forordning (EF) nr. 2516/2000.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001

av 22. mai 2001

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2516/2000 om 
endring av dei felles prinsippa i det europeiske nasjonal- og 

regionalrekneskapssystemet i Fellesskapet (ENS 95) med omsyn til skattar og trygde- 
og pensjonspremiar(*)

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

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2001.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

2002/EØS/53/21
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VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGG A TIL FORORDNING (EF) NR. 2223/96

1.57

Etter «I enkelte tilfeller … tilnærmede verdier» innsettes:

«I tillegg til denne fleksibiliteten med hensyn til registreringstidspunktet 
har det vært nødvendig, av praktiske grunner knyttet til framgangsmåten 
i forbindelse med for store budsjettunderskudd, å fastsette en særlig 
registrering av skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales 
til sektoren offentlig forvaltning, slik at den offentlige forvaltnings 
nettofinansinvestering (og motsektorenes) ikke omfatter skatter og 
trygde- og pensjonspremier som trolig ikke vil bli innbetalt. Som 
unntak fra det generelle prinsippet for registrering av transaksjoner 
kan skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til offentlig 
forvaltning, enten registreres med fradrag av den delen som trolig 
ikke vil bli innbetalt, eller, dersom denne delen er tatt med, motregnes 
i samme regnskapsperiode ved en kapitaloverføring fra offentlig 
forvaltning til de berørte sektorer.»

3.48

I definisjonen av basispris innsettes en henvisning til punkt 4.27:

«Basisprisen er den prisen produsenten mottar fra kjøperen for 
hver produserte vare- eller tjenesteenhet, minus eventuell skatt på 
produksjon eller salg av enheten (se punkt 4.27) (dvs. produktskatter), 
pluss eventuelle subsidier for produksjon eller salg av enheten 
(dvs. produktsubsidier).»

4.17

I siste punktum innsettes en henvisning til punkt 4.27:

«I totaløkonomien er mva lik differansen mellom samlet fakturert mva 
og samlet fradragsberettiget mva (se punkt 4.27).»

4.27

Utgår:

«Skatter som er vist i nevnte dokumentasjon, men som aldri innbetales 
(for eksempel på grunn av konkurs), behandles først som om de er 
betalt. Deretter er det to muligheter:

a) avskrivning av en usikker fordring av offentlig forvaltning, 
idet sistnevnte konstaterer at den aldri kan inndrive sitt 
tilgodehavende. Denne avskrivningen registreres på kontoene for 
andre volumendringer i balansene for offentlig forvaltning og 
debitorene,

b) ettergivelse av gjelden etter gjensidig avtale mellom offentlig 
forvaltning og debitoren. Denne ettergivelsen registreres som 
en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til debitoren på 
kapitalkontoen, og samtidig som sletting av et krav på kontoen for 
finanstransaksjoner.»

Erstattes med:

«Skatter som er registrert i regnskapene, kan skrive seg fra to 
kilder: beløp som framgår av skatteligninger og selvangivelser, eller 
innbetalinger.

a) Dersom skatteligninger og selvangivelser er benyttet som kilde, skal 
beløpene justeres med en faktor som gjør det mulig å ta hensyn til 
utlignede og oppgitte beløp som ikke er blitt innbetalt. Alternativt 
kan det registreres en kapitaloverføring til de berørte sektorer som 
tilsvarer nevnte justerte beløp. Faktorene skal beregnes på grunnlag 
av tidligere år og nåværende forventninger for å avspeile utlignede 
og oppgitte beløp som ikke er blitt innbetalt. Det skal beregnes 
særskilte faktorer for de forskjellige typer skatt.

b) Dersom innbetalinger er benyttet som kilde, skal de være justert for 
tidsfrister, slik at beløpene henføres til perioden da virksomheten 
som gav opphav til skatteplikten fant sted. Denne justeringen 
kan baseres på den gjennomsnittlige forskjellen i tid mellom den 
aktuelle virksomheten og innbetalingen.»
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4.82

Utgår:

«Skatter som er vist i nevnte dokumentasjon, men som aldri innbetales 
(for eksempel på grunn av konkurs), behandles først som om de er 
betalt. Deretter er det to muligheter:

a) avskrivning av tap på fordringer av offentlig forvaltning, idet 
sistnevnte konstaterer at den aldri kan inndrive sitt tilgodehavende. 
Denne avskrivningen registreres på kontoene for andre 
volumendringer i balansene for offentlig forvaltning og debitoren,

b) ettergivelse av gjelden etter gjensidig avtale mellom offentlig 
forvaltning og debitoren. Denne ettergivelsen registreres som 
en kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til debitoren på 
kapitalkontoen, og samtidig som sletting av et krav på kontoen for 
finanstransaksjoner.»

Erstattes med:

«Skatter som er registrert i regnskapene, kan skrive seg fra to 
kilder: beløp som framgår av skatteligninger og selvangivelser, eller 
innbetalinger.

a) Dersom skatteligninger og selvangivelser er benyttet som kilde, skal 
beløpene justeres med en faktor som gjør det mulig å ta hensyn til 
utlignede og oppgitte beløp som ikke er blitt innbetalt. Alternativt 
kan det registreres en kapitaloverføring til de berørte sektorer som 
tilsvarer nevnte justerte beløp. Faktorene skal beregnes på grunnlag 
av tidligere år og nåværende forventninger for å avspeile utlignede 
og oppgitte beløp som aldri er blitt innbetalt. Det skal beregnes 
særskilte faktorer for de forskjellige typer skatt.

b) Dersom innbetalinger er benyttet som kilde, skal de være justert for 
tidsfrister, slik at beløpene henføres til perioden da virksomheten, 
transaksjonene eller hendelsene som gav opphav til skatteplikten 
fant sted (eller, i enkelte tilfeller med inntektsskatt, perioden 
da skattebeløpet ble beregnet). Denne justeringen kan baseres 
på den gjennomsnittlige forskjellen i tid mellom den aktuelle 
virksomheten, transaksjonen eller hendelsen (eller fastsettelsen av 
skattebeløpet) og innbetalingen.

Skatter på inntekt, formue osv. som holdes tilbake ved kilden av 
arbeidsgiver, skal føres opp under lønn, selv om arbeidsgiveren ikke har 
overført dem til offentlig forvaltning. Sektoren husholdninger framstår 
da som om den betaler det fulle beløp til sektoren offentlig forvaltning. 
De i virkeligheten ubetalte beløpene må motregnes under D.995 som en 
kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til sektoren arbeidsgivere.»

4.96

I slutten av punktet innsettes:

«Trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren offentlig 
forvaltning og som er registrert i regnskapene, kan skrive seg fra to 
kilder: beløp som framgår av skatteligninger og selvangivelser, eller 
innbetalinger.

a) Dersom skatteligninger og selvangivelser er benyttet som kilde, skal 
beløpene justeres med en faktor som gjør det mulig å ta hensyn til 
utlignede og oppgitte beløp som ikke er blitt innbetalt. Alternativt 
kan det registreres en kapitaloverføring til de berørte sektorer 
som tilsvarer nevnte justerte beløp. Faktorene skal beregnes på 
grunnlag av tidligere år og nåværende forventninger for å avspeile 
utlignede og oppgitte beløp som aldri er blitt innbetalt. Det skal 
beregnes særskilte faktorer for de forskjellige typer trygde- og 
pensjonspremier.

b) Dersom innbetalinger er benyttet som kilde, skal de være justert for 
tidsfrister, slik at beløpene henføres til perioden da virksomheten 
som gav opphav til trygde- og pensjonspremieplikten fant sted 
(eller da innbetalingsplikten oppstod). Denne justeringen kan 
baseres på den gjennomsnittlige forskjellen i tid mellom den 
aktuelle virksomheten (eller tidspunktet da innbetalingsplikten 
oppstod) og innbetalingen.

Trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren offentlig 
forvaltning og som holdes tilbake ved kilden av arbeidsgiver, skal 
føres opp under lønn, selv om arbeidsgiveren ikke har overført dem 
til offentlig forvaltning. Sektoren husholdninger framstår da som 
om den betaler det fulle beløp til sektoren offentlig forvaltning. De 
i virkeligheten ubetalte beløpene må motregnes under D.995 som en 
kapitaloverføring fra offentlig forvaltning til sektoren arbeidsgivere.»
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4.150

Punkt 4.150 utgår.

«Registreringstidspunkt: kapitalskatter registreres når skatteplikten 
oppstår.»

Nytt punkt 4.150 skal lyde:

«Skatter som er registrert i regnskapene, kan skrive seg fra to 
kilder: beløp som framgår av skatteligninger og selvangivelser, eller 
innbetalinger.

a) Dersom skatteligninger og selvangivelser er benyttet som kilde, skal 
beløpene justeres med en faktor som gjør det mulig å ta hensyn til 
utlignede og oppgitte beløp som ikke er blitt innbetalt. Alternativt 
kan det registreres en kapitaloverføring til de berørte sektorer som 
tilsvarer nevnte justerte beløp. Faktorene skal beregnes på grunnlag 
av tidligere år og nåværende forventninger for å avspeile utlignede 
og oppgitte beløp som aldri er blitt innbetalt. Det skal beregnes 
særskilte faktorer for de forskjellige typer skatt.

b) Dersom innbetalinger er benyttet som kilde, skal de være justert for 
tidsfrister, slik at beløpene henføres til perioden da virksomheten 
som gav opphav til skatteplikten fant sted (eller da skattebeløpet ble 
fastsatt). Denne justeringen kan baseres på den gjennomsnittlige 
forskjellen i tid mellom den aktuelle virksomheten (eller 
fastsettelsen av skattebeløpet) og innbetalingen.»

4.165

I slutten av første punktum i bokstav f) innsettes en henvisning til ny 
bokstav j):

«— bortsett fra særtilfellet der skatter og trygde- og pensjonspremier 
skal betales til sektoren offentlig forvaltning (se 4.165 j)).»

I slutten av punktet innsettes:

«j) Når skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales 
til sektoren offentlig forvaltning, registreres på grunnlag av 
skatteligning og selvangivelser, må den delen som trolig ikke vil 
bli innbetalt, utlignes i løpet av samme regnskapsperiode. Dette 
kan gjøres ved en «Annen kapitaloverføring» (D.99) innenfor den 
særskilte posten D.995, mellom sektoren offentlig forvaltning og 
de berørte sektorer. Denne strømmen D.995 må oppdeles i samsvar 
med kodingen av de forskjellige berørte skatter og trygde- og 
pensjonspremier.»

5.129

I slutten av punktet innsettes:

«Skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til sektoren 
offentlig forvaltning og som skal føres opp under AF.79, skal ikke 
omfatte den delen av disse skattene og trygde- og pensjonspremiene 
som trolig ikke vil bli innbetalt, og som derfor representerer en fordring 
fra offentlig forvaltning uten virkelig verdi.»

6.27

I slutten av bokstav d) innsettes:

«Som unntak fra det generelle prinsippet omfatter ikke dette punktet 
skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til offentlig 
forvaltning og som offentlig forvaltning ensidig erkjenner trolig ikke 
vil bli innbetalt. Skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales 
til offentlig forvaltning og som trolig ikke vil bli innbetalt, motregnes 
i den regnskapsperioden da skatteplikten oppstod ved beregningen av 
sektoren offentlig forvaltning og motsektorenes nettofinansinvestering 
(se punkt 1.57).»
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7.61

I slutten av punktumet innsettes:

«Skatter og trygde- og pensjonspremier som skal betales til offentlig 
forvaltning og som skal føres opp under AF.79, skal ikke omfatte den 
delen av disse skattene og trygde- og pensjonspremiene som trolig ikke 
vil bli innbetalt, og som dermed representerer en fordring fra offentlig 
forvaltning uten virkelig verdi.»

9.47

Første punktum utgår:

«Produktskatter og -subsidier er de beløp som skal betales i henhold til 
skatteligninger, selvangivelser osv., eller de beløp som faktisk betales 
(se punkt 4.27).»

Følgende utgår i bokstav b) 2):

«dette skal registreres som andre volumendringer i finansielle eiendeler 
og gjeld, dvs. ikke i tilgangs- og anvendelsestabellen.»

Første punktum erstattes med:

«Metoden for registrering av produktskatter og produktsubsidier er 
fastsatt i henholdsvis punkt 4.27 og punkt 4.40.»

Vedlegg IV — Klassifikasjoner og kontoer

I klassifikasjonen av transaksjoner og andre strømmer tilføyes følgende 
liste over koder etter «D.99 — Andre kapitaloverføringer»:

«D.995 Kapitaloverføringer fra offentlig forvaltning til de 
berørte sektorer svarende til skatter og trygde- og 
pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil 
bli innbetalt

D.99521 Produktskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 
innbetalt

D.99529 Andre produksjonsskatter som er utlignet, men som trolig 
ikke vil bli innbetalt

D.99551 Utlignet inntektsskatt som trolig ikke vil bli innbetalt

D.99559 Andre skatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 
innbetalt

D.9956111 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier som 
er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt

D.9956112 Arbeidstakeres trygde- og pensjonspremier som er 
utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt

D.9956113 Selvstendiges og ikke-sysselsattes trygde- og 
pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke vil 
bli innbetalt

D.99591 Kapitalskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 
innbetalt»
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ENDRINGER I VEDLEGG B TIL FORORDNING (EF) nr. 2223/96

Tabell 2: Hovedstørrelser for offentlig forvaltning

Nederst i tabellen tilføyes:

«D.995 Kapitaloverføringer fra offentlig forvaltning til 
berørte sektorer svarende til skatter og trygde- og 
pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke 
vil bli innbetalt»

Tabell 9: Skatter etter art og mottakende sektor

På slutten av tabellen tilføyes følgende kode D.995 med underinndelinger 
uten oppdeling etter mottakende undersektorer:

«D.995 Kapitaloverføringer fra offentlig forvaltning til 
berørte sektorer svarende til skatter og trygde- og 
pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke 
vil bli innbetalt

D.99521 Produktskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil 
bli innbetalt

D.99529 Andre produksjonsskatter som er utlignet, men som 
trolig ikke vil bli innbetalt

D.99551 Inntektsskatt som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 
innbetalt

D.99559 Andre skatter som er utlignet, men som trolig ikke vil bli 
innbetalt

D.9956111 Arbeidsgivers faktiske trygde- og pensjonspremier som 
er utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt

D.9956112 Arbeidstakers trygde- og pensjonspremier som er 
utlignet, men som trolig ikke vil bli innbetalt

D.9956113 Selvstendiges og ikke-sysselsattes trygde- og 
pensjonspremier som er utlignet, men som trolig ikke 
vil bli innbetalt

D.99591 Kapitalskatter som er utlignet, men som trolig ikke vil 
bli innbetalt

 D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

 Inntekter i alt av skatter og trygde- og pensjonspremier 
etter fradrag av beløp som er utlignet, men som trolig 
ikke vil bli innbetalt.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 av 
30. juni 1993 om framlegging av statistiske opplysninger om 
fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver 
fiske i det nordvestlige Atlanterhav(1), særlig artikkel 2 nr. 4 
og artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1)     På det niende møtet i 1994 mellom partene i 
Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- 
og plantearter som er truet av utryddelse (CITES) ble De 
forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO) og de regionale fiskeriorganisasjonene anmodet 
om å overvåke fangst- og handelsdata for bruskfiskarter 
(hai, skate og rokke).

2)     Vitenskapsrådet i Den nordvest-atlantiske fiskeriorgani-
sasjon (NAFO) har fastslått at bruskfiskarter forekommer 
i fangstene i det nordvestlige Atlanterhav, og har anmo-
det NAFO-konvensjonspartene om å innberette disse 
fangstene ved hjelp av spørreskjemaene Statlant 21A og 
21B, som administreres av FAO.

3)     Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2018/93, som 
tilsvarer de ovennevnte spørreskjemaene Statlant 21A 
og 21B, må endres for å oppfylle Det europeiske 
fellesskaps forpliktelser som konvensjonspart i NAFO-
konvensjonen.

4)     NAFOs vitenskapsråd har vedtatt visse endringer 
i beskrivelsen av underområder og avsnitt i det 
nordvestlige Atlanterhav, samt endringer av og tilføyelser 
til definisjoner og koder som skal brukes ved framlegging 
av fangstdata.

5)     I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EØF) 
nr. 2018/93 kan medlemsstatene framlegge dataene 
i en annen form eller på et annet medium enn det 
som er fastsatt i vedlegg V til forordningen, dersom 
Kommisjonen på forhånd har gitt tillatelse til det.

6)     Flere medlemsstater har bedt om å få framlegge data 
i en annen form eller på et annet medium enn det som 
er angitt i vedlegg V til forordning (EØF) nr. 2018/93 
(som tilsvarer de ovennevnte Statlant-spørreskjemaene).

7)     Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, III og IV til forordning (EØF) nr. 2018/93 erstattes 
av vedlegg I, II og III til denne forordning.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan framlegge data i det format som angis i 
vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1636/2001

av 23. juli 2001

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2018/93 om framlegging av statistiske opplysninger om fangster
 og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhav(*)

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 222 av 17.8.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2002 av 1. mars 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 15.

(1)    EFT L 186 av 28.7.1993, s. 1. (2)    EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

2002/EØS/53/22
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For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

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

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2001.
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VEDLEGG I

LISTE OVER ARTER SOM INNGÅR I STATISTIKK OVER NOMINELL KOMMERSIELL 
FANGST I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

Medlemsstatene må oppgi nominelle fangster av artene merket med stjerne (*). Ved oppføring av nominelle fangster av de 
resterende arter trenger ikke arten være særskilt oppført. Når det ikke framlegges særskilte data for den enkelte art, skal 
dataene likevel inngå i samlekategorier. Medlemsstatene kan framlegge data for arter som ikke er oppført i listen, forutsatt 
at artene er tydelig identifisert.
Merknad: «n.e.i.» er forkortelse for «ikke nevnt annet sted» («not elsewhere identified»).

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

                                                      BUNNFISK

Torsk COD (*) Gadus morhua Atlantic cod

Hyse HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock

Annen uer RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes n.e.i.

HKS (*) Merluccius bilinearis Silver hake

Rød lysing HKR (*) Urophycis chuss Red hake

Sei POK (*) Pollachius virens Saithe (= Pollock)

Uer REG (*) Sebastes marinus Golden redfish

Snabeluer REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish

Gapeflyndre PLA (*) Hippoglossoides platessoides American plaice (L. R. dab)

Smørflyndre WIT Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder

YEL (*) Pleuronectes ferruginea Yellowtail flounder

Blåkveite GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut

Kveite HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut

FLW (*) Pseudopleuronectes americanus Winter flounder

FLS (*) Paralichthys dentatus Summer flounder

FLD (*) Scophthalmus aquosus Windowpane flounder

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

ANG (*) Lophius americanus American angler

SRA Prionotus spp. Atlantic searobins

TOM Microgadus tomcod Atlantic tomcod

ANT Antimora rostrata Blue antimora

Kolmule WHB Micromesistius poutassou Blue whiting (= Poutassou)

CUN Tautogolabrus adspersus Cunner

Brosme USK Brosme brosme Cusk (=Tusk)

GRC Gadus ogac Greenland cod

Blålange BLI Molva dypterygia Blue ling

Lange LIN (*) Molva molva Ling

Rognkjeks (felles) LUM (*) Cyclopterus lumpus Lumpfish (= Lumpsucker)

KGF Menticirrhus saxatilis Northern kingfish

PUF Sphoeroides maculatus Northern puffer

ELZ Lycodes spp. Eelpouts (n.e.i.)

OPT Macrozoarces americanus Ocean pout

Polartorsk POC Boreogadus saida Polar cod

Skolest RNG Coryphaenoides rupestris Roundnose grenadier

Isgalt RHG Macrourus berglax Roughhead grenadier

Tobis og annen sil SAN Ammodytes spp. Sandeels (= Sand lances)

SCU Myoxocephalus spp. Sculpins n.e.i.

SCP Stenotomus chrysops Scup

TAU Tautoga onitis Tautog
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Tilefish

Hvit lysing HKW (*) Urophycis tenuis White hake

Annen steinbitfisk CAT (*) Anarhichas spp. Wolf-fishes n.e.i.

Gråsteinbit CAA (*) Anarhichas lupus Atlantic wolf-fish

Flekksteinbit CAS (*) Anarhichas minor Spotted wolf-fish

Annen bunnfisk GRO Osteichthyes Groundfishes n.e.i.

                                                 PELAGISK FISK

Sild HER (*) Clupea harengus Atlantic herring

Makrell MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel

BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish

MHA (*) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden

Makrellgjedde SAU Scomberesox saurus Atlantic saury

ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy

BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

CVJ Caranx hippos Crevalle Jack

Auxid FRI Auxis thazard Frigate tuna

Kongemakrell KGM Scomberomorus cavalla King mackerel

Atlantisk spansk makrell SSM (*) Scomberomorus maculatus Atlantic Spanish mackerel

Seilfisk SAI Istiophorus platypterus Sailfish

WHM Tetrapturus albidus White marlin

BUM Makaira nigricans Blue marlin

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore tuna

Ryggstripet pelamide BON Sarda sarda Atlantic bonito

LTA Euthynnus alletteratus Little tunny

BET Thunnus obesus Bigeye tuna

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

Annen tunfisk TUN Scombridae Tunas n.e.i.

Annen pelagisk fisk PEL Osteichthyes Pelagic fishes n.e.i.

                                                ANNEN BEINFISK

ALE Alosa pseudoharengus Alewife

AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

COA Conger oceanicus American conger

ELA Anguilla rostrata American eel

SHA Alosa sapidissima American shad

Annen strømsild, vassild ARG Argentina spp. Argentines n.e.i.

CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker

NFA Strongylura marina Atlantic needlefish

THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring

ALC Alepocephalus bairdii Baird’s slickhead

BDM Pogonias cromis Black drum

BSB Centropristis striata Black sea bass

BBH Alosa aestivalis Blueback herring

Lodde CAP (*) Mallotus villosus Capelin

Annen røye CHR Salvelinus spp. Char n.e.i.

CBA Rachycentron canadum Cobia
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

POM Trachinotus carolinus Common (= Florida) pompano

SHG Dorosoma cepedianum Gizzard shad

Grunt GRX Pomadasyidae Grunts n.e.i.

SHH Alosa mediocris Hickory shad

LAX Notoscopelus spp. Lanternfish

Annen multe MUL Mugilidae Mullets n.e.i.

HVF Peprilus alepidotus (= Paru) North Atlantic harvestfish

PIG Orthopristis chrysoptera Pigfish

SMR Osmerus mordax Rainbow smelt

RDM Sciaenops ocellatus Red drum

RPG Pagrus pagrus Red porgy

RSC Trachurus lathami Rough shad

PES Diplectrum formosum Sand perch

SPH Archosargus probatocephalus Sheepshead

SPT Leiostomus xanthurus Spot croaker

SWF Cynoscion nebulosus Spotted weakfish

STG Cynoscion regalis Squeteague

Stripet havabbor STB Morone saxatilis Striped bass

Stør STU Acipenseridae Sturgeons n.e.i.

TAR Tarpon (= Megalops) atlanticus Tarpon

Annen ørret TRO Salmo spp. Trout n.e.i.

PEW Morone americana White perch

Beryx, alfonsinos ALF Beryx spp. Alfonsinos

Pigghå DGS (*) Squalus acanthias Spiny (= Picked) dogfish

DGX (*) Squalidae Dogfishes n.e.i.

Håbrann POR (*) Lamna nasus Porbeagle

Håer SHX Squaliformes Large sharks n.e.i.

Makrellhai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako shark

RHT Rhizoprionodon terraenovae Atlantic sharpnose shark

Islandshå CFB Centroscyllium fabricii Black dogfish

Håkjerring GSK Somniosus microcephalus Boreal (Greenland) shark

Brugde BSK Cetorhinus maximus Basking shark

RJD Leucoraja erinacea Little skate

RJL Dipturus laevis Barndoor skate

RJT Leucoraja ocellata Winter skate

RJR Amblyraja radiata Thorny skate

RJS Malacoraja senta Smooth skate

RJQ Bathyraja spinicauda Spinytail (spinetail) skate

RJG Amblyraja hyperborea Arctic skate

Annen skate og rokke SKA (*) Raja spp. Skates n.e.i.

Annen beinfisk FIN Osteichthyes Finfishes n.e.i.

                                               VIRVELLØSE DYR

Tiarmet blekksprut SQL (*) Loligo pealei Long-finned squid

Akkar SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid

Annen blekksprut SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i.

CLR Ensis directus Atlantic razor clam

CLH Mercenaria mercenaria Hard clam

Kuskjell CLQ Arctica islandica Ocean quahog

Sandskjell CLS Mya arenaria Soft clam

CLB Spisula solidissima Surf clam
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

CLX Prionodesmacea, Teleodesmacea Clams n.e.i.

SCB Argopecten irradians Bay scallop

SCC Argopecten gibbus Calico scallop

Haneskjell ISC Chlamys islandica Icelandic scallop

SCA Placopecten magellanicus Sea scallop

Annen skjell SCX Pectinidae Scallops n.e.i.

OYA Crassostrea virginica American cupped oyster

Blåskjell MUS Mytilus edulis Blue mussel

WHX Busycon spp. Whelks n.e.i.

Annen strandsneglart PER Littorina spp. Periwinkles n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

CRK Cancer irroratus Atlantic rock crab

CRB Callinectes sapidus Blue crab

CRG Carcinus maenas Green crab

CRJ Cancer borealis Jonah crab

CRQ Chinoecetes opilio Queen crab

CRR Geryon quinquedens Red crab

Trollkrabbe KCT Lithodes maja Stone king crab

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

LBA Homarus americanus American lobster

Reke (dypvanns) PRA (*) Pandalus borealis Northern prawn

AES Pandalus montagui Aesop shrimp

Reke av Penaeusslekten PEN (*) Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

Reke av Pandalusslekten PAN (*) Pandalus spp. Pink (= pandalid) shrimps

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

Kråkebolle URC Strongylocentrotus spp. Sea urchin

Annen mangebørsteorm WOR Polychaeta Marine worms n.e.i.

Krabbe HSC Limulus polythemus Horseshoe crab

Annet virvelløst sjødyr INV Invertebrata Marine invertebrates n.e.i.

                                                  TANG OG TARE

Bruntang SWB Phaeophyceae Brown seaweeds

SWR Rhodophyceae Red seaweeds

Annen tang og tare SWX Algae Seaweeds n.e.i.

                                                            SEL

Grønlandssel SHE Pagophilius groenlandicus Harp seal

Klappmyss SEZ Cystophora cristata Hooded seal
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VEDLEGG II

BESKRIVELSE AV NAFO-UNDEROMRÅDER OG -AVSNITT SOM BRUKES I FORBINDELSE MED 
FISKERISTATISTIKK OG -BESTEMMELSER I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

De vitenskapelige og statistiske underområder, avsnitt og underavsnitt fastsatt i artikkel XX i Konvensjonen om framtidig 
multilateralt samarbeid om fisket i det nordvestlige Atlanterhav er som følger:

Underområde 0

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som er avgrenset mot sør av en linje som utgår rett øst fra et punkt 
på 61º00´ nordlig bredde og 65º00´ vestlig lengde til et punkt på 61º00´ nordlig bredde og 59º00´ vestlig lengde; derfra i 
sørøstlig retning langs en kompasslinje til et punkt på 60º12´ nordlig bredde og 57º13´ vestlig lengde; derfra avgrenset mot 
øst av en rekke geodetiske linjer som forbinder punktene nedenfor:

Punkt nr. Bredde Lengde

1 60º12´0 57º13´0
2 61º00´0 57º13´1
3 62º00´5 57º21´1
4 62º02´3 57º21´8
5 62º03´5 57º22´2
6 62º11´5 57º25´4
7 62º47´2 57º41´0
8 63º22´8 57º57´4
9 63º28´6 57º59´7
10 63º35´0 58º02´0
11 63º37´2 58º01´2
12 63º44´1 57º58´8
13 63º50´1 57º57´2
14 63º52´6 57º56´6
15 63º57´4 57º53´5
16 64º04´3 57º49´1
17 64º12´2 57º48´2
18 65º06´0 57º44´1
19 65º08´9 57º43´9
20 65º11´6 57º44´4
21 65º14´5 57º45´1
22 65º18´1 57º45´8
23 65º23´3 57º44´9
24 65º34´8 57º42´3
25 65º37´7 57º41´9
26 65º50´9 57º40´7
27 65º51´7 57º40´6
28 65º57´6 57º40´1
29 66º03´5 57º39´6
30 66º12´9 57º38´2
31 66º18´8 57º37´8
32 66º24´6 57º37´8
33 66º30´3 57º38´3
34 66º36´1 57º39´2
35 66º37´9 57º39´6
36 66º41´8 57º40´6
37 66º49´5 57º43´0
38 67º21´6 57º52´7
39 67º27´3 57º54´9
40 67º28´3 57º55´3
41 67º29´1 57º56´1
42 67º30´7 57º57´8
43 67º35´3 58º02´2
44 67º39´7 58º06´2
45 67º44´2 58º09´9
46 67º56´9 58º19´8
47 68º01´8 58º23´3
48 68º04´3 58º25´0
49 68º06´8 58º26´7
50 68º07´5 58º27´2
51 68º16´1 58º34´1
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Punkt nr. Bredde Lengde

52 68º21´7 58º39´0
53 68º25´3 58º42´4
54 68º32´9 59º01´8
55 68º34´0 59º04´6
56 68º37´9 59º14´3
57 68º38´0 59º14´6
58 68º56´8 60º02´4
59 69º00´8 60º09´0
60 69º06´8 60º18´5
61 69º10´3 60º23´8
62 69º12´8 60º27´5
63 69º29´4 60º51´6
64 69º49´8 60º58´2
65 69º55´3 60º59´6
66 69º55´8 61º00´0
67 70º01´6 61º04´2
68 70º07´5 61º08´1
69 70º08´8 61º08´8
70 70º13´4 61º10´6
71 70º33´1 61º17´4
72 70º35´6 61º20´6
73 70º48´2 61º37´9
74 70º51´8 61º42´7
75 71º12´1 62º09´1
76 71º18´9 62º17´5
77 71º25´9 62º25´5
78 71º29´4 62º29´3
79 71º31´8 62º32´0
80 71º32´9 62º33´5
81 71º44´7 62º49´6
82 71º47´3 62º53´1
83 71º52´9 63º03´9
84 72º01´7 63º21´1
85 72º06´4 63º30´9
86 72º11´0 63º41´0
87 72º24´8 64º13´2
88 72º30´5 64º26´1
89 72º36´3 64º38´8
90 72º43´7 64º54´3
91 72º45´7 64º58´4
92 72º47´7 65º00´9
93 72º50´8 65º07´6
94 73º18´5 66º08´3
95 73º25´9 66º25´3
96 73º31´1 67º15´1
97 73º36´5 68º05´5
98 73º37´9 68º12´3
99 73º41´7 68º29´4
100 73º46´1 68º48´5
101 73º46´7 68º51´1
102 73º52´3 69º11´3
103 73º57´6 69º31´5
104 74º02´2 69º50´3
105 74º02´6 69º52´0
106 74º06´1 70º06´6
107 74º07´5 70º12´5
108 74º10´0 70º23´1
109 74º12´5 70º33´7
110 74º24´0 71º25´7
111 74º28´6 71º45´8
112 74º44´2 72º53´0
113 74º50´6 73º02´8
114 75º00´0 73º16´3
115 75º05´ 73º30´
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og derfra rett nord til parallellen 78º10´ nordlig bredde; området er avgrenset mot vest av en linje som utgår fra 61º00´ 
nordlig bredde og 65º00´ vestlig lengde og fortsetter i nordvestlig retning langs en kompasslinje til East Bluff på Baffin 
Islands kyst (61º55´ nordlig bredde og 66º20´ vestlig lengde); derfra i nordlig retning langs den 80. vestlige lengdegrad i 
farvannet mellom Baffin Island, Bylot Island, Devon Island og Ellesmere Island opp til parallellen 78 10´nordlig bredde; og 
avgrenset mot nord av parallellen 78º10´ nordlig bredde.

Underområde 0 er  inndel t  i  to  avsni t t :

Avsnitt 0A

Den del av underområdet som ligger nord for parallellen 66º15´ nordlig bredde.

Avsnitt 0B

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 66º15´ nordlig bredde.

Underområde 1

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger øst for underområde 0, samt nord og øst for en kompasslinje 
som forbinder et punkt på 60º12´ nordlig bredde og 57º13´ vestlig lengde med et punkt på 52º15´ nordlig bredde og 42º00´ 
vestlig lengde.

Underområde 1 er  inndel t  i  seks  avsni t t :

Avsnitt 1A

Den del av underområdet som ligger nord for parallellen 68º50´ nordlig bredde (Christianshåb).

Avsnitt 1B

Den del av underområdet som ligger mellom parallellene 66º15´ nordlig bredde (fem sjømil nord for Umanarsugssuak) og 
68º50´ nordlig bredde (Christianshåb).

Avsnitt 1C

Den del av underområdet som ligger mellom parallellene 64º15´ nordlig bredde (fire sjømil nord for Godthåb) og 66º15´ 
nordlig bredde (fem sjømil nord for Umanarsugssuak).

Avsnitt 1D

Den del av underområdet som ligger mellom parallellene 62º30´ nordlig bredde (Frederikshåb Gletscher) og 64º15´ nordlig 
bredde (fire sjømil nord for Godthåb).

Avsnitt 1E

Den del av underområdet som ligger mellom parallellene 60º45´ nordlig bredde (Cape Desolation) og 62º30´ nordlig bredde 
(Frederikshåb Gletscher).

Avsnitt 1F

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 60º45´ nordlig bredde (Cape Desolation).

Underområde 2

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger øst for meridianen 64º30´ vestlig lengde i Hudsonstredet, sør 
for underområde 0, sør og vest for underområde 1 og nord for parallellen 52º15´ nordlig bredde.

Underområde 2 er  inndel t  i  t re  avsni t t :

Avsnitt 2G

Den del av underområdet som ligger nord for parallellen 57º40´ nordlig bredde (Cape Mugford).
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Avsnitt 2H

Den del av underområdet som ligger mellom parallellene 55º20´ nordlig bredde (Hopedale) og 57º40´ nordlig bredde (Cape 
Mugford).

Avsnitt 2J

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 55º20´ nordlig bredde (Hopedale).

Underområde 3

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger sør for parallellen 52º15´ nordlig bredde og øst for en linje 
som utgår rett nord fra Cape Bauld på Newfoundlands nordkyst til 52º15´ nordlig bredde; nord for parallellen 39º00´ nordlig 
bredde, samt øst og nord for en kompasslinje som utgår fra 39º00´ nordlig bredde, 50º00´ vestlig lengde i nordvestlig retning 
og går gjennom et punkt på 43º30´ nordlig bredde, 55º00´ vestlig lengde med retning mot et punkt på 47º50´ nordlig bredde, 
60º00´ vestlig lengde, til den skjærer en rett linje som forbinder Cape Ray på 47º37,0´ nordlig bredde og 59º18,0´ vestlig 
lengde på Newfoundlands kyst med Cape North på  47º02,0´ nordlig bredde og 60º25,0´ vestlig lengde på Cape Breton 
Island; derfra i nordøstlig retning langs den nevnte linje til Cape Ray på 47º37,0´nordlig bredde og 59º18,0´vestlig lengde.

Underområde 3 er  inndel t  i  seks  avsni t t :

Avsnitt 3K

Den del av underområdet som ligger nord for parallellen 49º15´ nordlig bredde (Cape Freels, Newfoundland).

Avsnitt 3L

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra Cape Freels til Cape St Mary på Newfoundlands kyst og en 
linje definert som følger: linjen utgår fra Cape Freels, derfra rett øst til meridianen 46º30´ vestlig lengde, derfra rett sør til 
parallellen 46º00´ nordlig bredde, derfra rett vest til meridianen 54º30´ vestlig lengde, derfra langs en kompasslinje til Cape 
St Mary, Newfoundland.

Avsnitt 3M

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 49º15´ nordlig bredde og øst for meridianen 46º30´ vestlig lengde.

Avsnitt 3N

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 46º00´ nordlig bredde og mellom meridianene 46º30´ vestlig lengde 
og 51º00´ vestlig lengde.

Avsnitt 3O

Den del av underområdet som ligger sør for parallellen 46º00´ nordlig bredde og mellom meridianene 51º00´ vestlig lengde 
og 54º30´ vestlig lengde.

Avsnitt 3P

Den del av underområdet som ligger sør for Newfoundlands kyst og vest for en linje fra Cape St Mary, Newfoundland, til 
et punkt på 46º00´ nordlig bredde, 54º30´ vestlig lengde, derfra rett sør til underområdets yttergrense.

Avsnitt 3 P er inndelt i to underavsnitt:

Underavsnitt 3 Pn (nordvestlige underavsnitt): Den del av avsnitt 3P som ligger nordvest for en linje som utgår fra 47º30,7´ 
nordlig bredde; 57º43,2´ vestlig lengde, i omtrent sørvestlig retning til et punkt på 46º50,7´ nordlig bredde og 58º49,0´ 
vestlig lengde.

Underavsnitt 3Ps (sørøstlige underavsnitt): Den del av avsnitt 3 P som ligger sørøst for den linje som er angitt for 
underavsnitt 3 Pn.
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Underområde 4

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger nord for parallellen 39º00´ nordlig bredde, vest for 
underområde 3 og øst for en linje definert som følger:

linjen utgår fra endepunktet for den internasjonale grense mellom De forente stater og Canada i Grand Manan Channel 
ved 44º46´35,346″ nordlig bredde og 66º54´11,253″ vestlig lengde; derfra rett sør til parallellen 43º50´ nordlig bredde; 
derfra rett vest til meridianen 67º24´27,24″ vestlig lengde; derfra langs en geodetisk linje i sørvestlig retning til et punkt 
på 42º53´14″ nordlig bredde og 67º44´35″ vestlig lengde; derfra langs en geodetisk linje i sørøstlig retning til et punkt på 
42º31´08″ nordlig bredde og 67º28´05″ vestlig lengde; derfra langs en geodetisk linje til et punkt på 42º20″nordlig bredde 
og 67º18´13,15″ vestlig lengde;

derfra rett øst til et punkt på 66º00´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i sørøstlig retning til et punkt på 42º00´ 
nordlig bredde og 65º40´ vestlig lengde; og derfra rett sør til parallellen 39º00´ nordlig bredde.

Underområde 4 er  inndel t  i  seks  avsni t t :

Avsnitt 4R

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger mellom strekningen fra Cape Bauld til Cape Ray på 
Newfoundlands kyst og en linje definert som følger: linjen utgår fra Cape Bauld; derfra rett nord til parallellen 52º15″ 
nordlig bredde; derfra rett vest til Labradors kyst; derfra langs Labradors kyst til endepunktet for grensen mellom Labrador 
og Quebec; derfra langs en kompasslinje i sørvestlig retning til et punkt på 49º25″ nordlig bredde, 60º00´ vestlig lengde; 
derfra rett sør til et punkt på 47º50´ nordlig bredde, 60º00´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i sørøstlig retning 
til det punkt der grensen for underområde 3 skjærer en rett linje som forbinder Cape North, Nova Scotia med Cape Ray, 
Newfoundland; derfra til Cape Ray, Newfoundland.

Avsnitt 4S

Den del av underområdet som ligger mellom Quebecs sørkyst på strekningen fra endepunktet for grensen mellom Labrador 
og Quebec til Pte. des Monts og en linje definert som følger: linjen utgår fra Pte. des Monts; derfra rett øst til et punkt på 
49º25´ nordlig bredde, 64º40´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i østsørøstlig retning til et punkt på 47º50´ nordlig 
bredde, 60º00´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i nordøstlig retning til endepunktet for grensen mellom Labrador 
og Quebec.

Avsnitt 4T

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra Cape North til Pte. des Monts på Nova Scotias, New 
Brunswicks og Quebecs kyster og en linje definert som følger: linjen utgår fra Pte. des Monts, derfra rett øst til et punkt på 
49º25´ nordlig bredde, 64º40´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i sørøstlig retning til et punkt på 47º50´ nordlig 
bredde, 60º00´ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje i sørlig retning til Cape North, Nova Scotia.

Avsnitt 4V

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra Cape North til Fourchu på Nova Scotias kyst og en linje definert 
som følger: linjen utgår fra Fourchu; derfra langs en kompasslinje i østlig retning til et punkt på 45º40´ nordlig bredde, 
60º00´ vestlig lengde; derfra rett sør langs meridianen 60º00´ vestlig lengde til parallellen 44º10´ nordlig bredde; derfra rett 
øst til meridianen 59º00´ vestlig lengde; derfra rett sør til parallellen 39º00´ nordlig bredde; derfra rett øst til det punkt der 
grensen mellom underområde 3 og 4 skjærer parallellen 39º00´ nordlig bredde; derfra langs grensen mellom underområde 
3 og 4 og en linje som fortsetter i nordvestlig retning til et punkt på 47º50´ nordlig bredde, 60º00´ vestlig lengde; og derfra 
langs en kompasslinje i sørlig retning til Cape North, Nova Scotia.

Avsnitt 4V er inndelt i to underavsnitt:

Underavsnitt 4Vn (nordlige underavsnitt): Den del av avsnitt 4V som ligger nord for parallellen 45º40´ nordlig bredde.

Underavsnitt 4Vs (sørlige underavsnitt): Den del av avsnitt 4V som ligger sør for parallellen 45º40´ nordlig bredde.
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Avsnitt 4W

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra Halifax til Fourchu på Nova Scotias kyst og en linje definert 
som følger: linjen utgår fra Fourchu; derfra langs en kompasslinje i østlig retning til et punkt på 45º40´ nordlig bredde, 60º00´ 
vestlig lengde; derfra rett sør langs meridianen 60º00´ vestlig lengde til parallellen 44º10´ nordlig bredde; derfra rett øst til 
meridianen 59º00´ vestlig lengde; derfra rett sør til parallellen 39º00´ nordlig bredde; derfra rett vest til meridianen 63º20´ 
vestlig lengde; derfra rett nord til et punkt på denne meridianen ved 44º20´ nordlig bredde; derfra langs en kompasslinje i 
nordvestlig retning til Halifax, Nova Scotia.

Avsnitt 4X

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra endepunktet for grensen mellom New Brunswick og Maine til 
Halifax på den vestlige yttergrense av underområde 4 og New Brunswicks og Nova Scotias kyster og en linje definert som 
følger: linjen utgår fra Halifax; derfra langs en kompasslinje i sørøstlig retning til et punkt på 44º20´ nordlig bredde, 63º20´ 
vestlig lengde; derfra rett sør til parallellen 39º00´ nordlig bredde; derfra rett vest til meridianen 65º40´ vestlig lengde.

Underområde 5

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som ligger vest for den vestlige yttergrense av underområde 4, nord for 
parallellen 39º00´ nordlig bredde og øst for meridianen 71º40´ vestlig lengde.

Underområde 5 er  inndel t  i  to  avsni t t :

Avsnitt 5Y

Den del av underområdet som ligger mellom strekningen fra grensen mellom Maine og New Brunswick til 70º00´ vestlig 
lengde på Cape Cod (ca. 42º nordlig bredde) på kystene i Maine, New Hampshire og Massachusetts og en linje definert 
som følger: linjen utgår fra et punkt på Cape Cod ved 70º vestlig lengde (ca. 42º nordlig bredde); derfra rett nord til 42º20´ 
nordlig bredde; derfra rett øst til 67º18´13,15″ vestlig lengde ved yttergrensen av underområde 4 og 5 og derfra langs denne 
grense til grensen mellom Canada og De forente stater.

Avsnitt 5Z

Den del av underområdet som ligger sør og øst for avsnitt 5Y.

Avsnitt 5Z er inndelt i to underavsnitt: et østlig og et vestlig underavsnitt definert som følger:

Underavsnitt 5Ze (østlige underavsnitt): Den del av avsnitt 5Z som ligger øst for meridianen 70º00´ vestlig lengde.

Underavsnitt 5Ze er inndelt i to underenheter(3):

5Zu (De forente staters farvann): Den del av underavsnitt 5Ze som ligger vest for den geodetiske linje som forbinder 
punktene med følgende koordinater:

Nordlig bredde Vestlig lengde

A 44º11´12″ 67º16´46″

B 42º53´14″ 67º44´35″

C 42º31´08″ 67º28´05″

D 40º27´05″ 65º41´59″.

(1)    Disse to underenhetene er ikke registrert i NAFO-konvensjonens sjette utgivelse (mai 2000). Etter forslag fra NAFOs vitenskapsråd ble 
de imidlertid godkjent av NAFOs styre i henhold til artikkel XX nr. 2 i NAFO-konvensjonen.
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Underenhet 5Zc (Canadiske farvann): Den del av underavsnitt 5Ze som ligger øst for de ovennevnte geodetiske linjer.

Underavsnitt 5Zw (vestlige underavsnitt): Den del av avsnitt 5Z som ligger vest for meridianen 70º00´ vestlig lengde.

Underområde 6

Den del av området fastlagt i NAFO-konvensjonen som er avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 71º40´ vestlig 
lengde på Rhode Islands kyst; derfra rett sør til 39º00´ nordlig bredde; derfra rett øst til 42º00´ vestlig lengde; derfra rett sør 
til 35º00´ nordlig bredde; derfra rett vest til den nordamerikanske kyst; derfra mot nord langs den nordamerikanske kyst til 
et punkt på 71º40´ vestlig lengde på Rhode Island.

Underområde 6 er  inndel t  i  å t te  avsni t t :

Avsnitt 6A

Den del av underområdet som ligger nord for parallellen 39º00´ nordlig bredde og vest for underområde 5.

Avsnitt 6B

Den del av underområdet som ligger vest for 70º00´ vestlig lengde, sør for parallellen 39º00´ nordlig bredde og nord og vest 
for en linje i vestlig retning langs parallellen 37º00´ nordlig bredde til 76º00´ vestlig lengde; derfra rett sør til Cape Henry, 
Virginia.

Avsnitt 6C

Den del av underområdet som ligger vest for 70º00´ vestlig lengde og sør for underavsnitt 6B.

Avsnitt 6D

Den del av underområdet som ligger øst for avsnitt 6B og 6C og vest for 65º00´ vestlig lengde.

Avsnitt 6E

Den del av underområdet som ligger øst for avsnitt 6D og vest for 60º00´ vestlig lengde.

Avsnitt 6F

Den del av underområdet som ligger øst for avsnitt 6E og vest for 55º00´ vestlig lengde.

Avsnitt 6G

Den del av underområdet som ligger øst for avsnitt 6F og vest for 50º00´ vestlig lengde.

Avsnitt 6H

Den del av underområdet som ligger øst for avsnitt 6G og vest for 42º00´ vestlig lengde.
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VEDLEGG III

DEFINISJONER OG KODER SOM SKAL BRUKES VED FRAMLEGGING AV FANGSTDATA

a) LISTE OVER FISKEREDSKAPER

 [fra Den internasjonale statistiske standardklassifisering av fiskeredskaper (ISSCFG)]

Kategori Forkortelse

Tråler

Bunntråler

— Bomtrål

— Enbåtstrål (fiske fra side eller stavn ikke angitt)

— Enbåtstrål (sidefiske)

— Enbåtstrål (stavnfiske)

— Partrål (to fartøyer)

— Reketrål

— Sjøkrepstrål

—  Bunntråler (uten nærmere angivelse)

TBB

OTB

OTB1

OTB2

PTB

TBS

TBN

TB

Flytetråler

— Enbåtstrål (fiske fra side eller stavn ikke angitt)

— Enbåtstrål (sidefiske)

— Enbåtstrål (stavnfiske)

— Partrål (to fartøyer)

— Reketrål

— Flytetråler (uten nærmere angivelse)

Tvillingtråler

Tvillingtråler (ett fartøy)

Partråler (to fartøyer) (uten nærmere angivelse)

Enbåtstråler (uten nærmere angivelse)

Andre tråler (uten nærmere angivelse)

OTM

OTM1

OTM2

PTM

TMS

TM

OTS

OTT

PT

OT

TX

Snurrevad

Landnøter

Snurrevad brukt fra fartøy

— Dansk snurrevad

— Skotsk snurrevad

— Snurrevad brukt på partrålsvis (to fartøyer)

Snurrevad (uten nærmere angivelse)

SB

SV

SDN

SSC

SPR

SX

Ringnøter

med snurpewire (snurpenot)

— betjent av ett fartøy

— betjent av to fartøyer

Stengenot (lampara)

PS

PS1

PS2

LA
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Kategori Forkortelse

Vanlige garn og innfiltringsgarn

Settegarn

Drivgarn

Ringformet garn

Garn fastgjort til pæler

Trollgarn

Kombinerte vanlige garn og trollgarn

Vanlige garn og innfiltringsgarn (uten nærmere angivelse)

Vanlige garn (uten nærmere angivelse)

GNS

GND

GNC

GNF

GTR

GTN

GEN

GN

Kroker og liner

Bunnliner

Flyteliner

Liner (uten nærmere angivelse)

Håndsnører og jukser (håndbetjent)

Håndsnører og jukser (mekaniske)

Dorger

Kroker og liner (uten nærmere angivelse)

LLS

LLD

LL

LHP

LTM

LTL

LX

Ruser

Bunngarn

Teiner

Garnruse

Demninger, innhegninger, merder, osv.

Forankret motstrømsruse

Redskap til fangst av hoppende fisk

Ruser (uten nærmere angivelse)

FPN

FPO

FYK

FWR

FSN

FAR

FIX

Fallgarn

Kastenot

Fallgarn (uten nærmere angivelse)

FCN

FG

Skrapere

Skraper trukket av fartøy

Håndskraper

DRB

DRH

Langkrok og sårende redskaper

Harpun HAR

Løftegarn

Håndløftegarn

Synkenot

Faststående løftegarn

Løftegarn (uten nærmere angivelse)

LNP

LNB

LNS

LN
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Kategori Forkortelse

Mekaniske fangstredskaper

Pumper

Motoriserte skrapere

Mekaniske fangstredskaper (uten nærmere angivelse)

HMP

HMD

HMX

Diverse redskaper MIS

Ukjente redskaper NK

b) DEFINISJON AV MÅL FOR FISKEINNSATS FOR FORSKJELLIGE REDKAPSKATEGORIER

 Så langt det er mulig, bør dataene henvise til de tre følgende nivåer for fiskeinnsats.
 

 Kategori A

Fiskeredskap Mål for fiskeinnsatsen Definisjoner

Ringnøter (med snurpenot) Antall utsettinger Det antall ganger redskapen har blitt satt ut, uansett om 
det har blitt fangst eller ikke. Dette målet er egnet når 
størrelsen og tettheten på fiskestimen ses i forhold til 
fiskebestanden, eller når redskapen settes ut tilfeldig.

Landnot Antall utsettinger Det antall ganger redskapen har blitt satt ut, uansett om 
det har blitt fangst eller ikke.

Snurrevad brukt fra fartøy Antall fisketimer Det antall timer vadet har vært satt ut for fiskeformål.

Tråler Antall timer Det antall timer trålen har blitt slept langs bunnen 
(bunntråler) eller under vann (flytetråler) for 
fiskeformål.

Skraper trukket av fartøy Antall fisketimer Det antall timer skraperen har blitt slept langs bunnen 
for fiskeformål.

Garn (settegarn eller 
drivgarn)

Antall innsatsenheter Garnlengde i enheter på 100 m, multiplisert med antall 
utsettinger (= akkumulert samlet garnlengde (i meter) 
brukt i løpet av et fastsatt tidsrom, dividert med 100).

Garn (fastgjort til pæler) Antall innsatsenheter Garnlengde i enheter på 100 m, multiplisert med det 
antall ganger garnet har vært satt ut.

Ruser (bunngarn) Antall innsatsenheter Antall fiskedager multiplisert med antall enheter.

Teiner og garnruser Antall innsatsenheter Det antall ganger redskapen har blitt trukket opp 
multiplisert med antall enheter (= samlet antall enheter 
brukt til fiske i løpet av et fastsatt tidsrom).

Liner (bunnliner eller 
flyteliner)

Antall kroker angitt i 
tusener

Antall kroker brukt til fiske i løpet av et fastsatt tidsrom, 
dividert med 1 000.

Håndsnører (jukse, dorger, 
pilker, osv.)

Antall snører per dag Samlet antall snører brukt i løpet av et fastsatt tidsrom.

Harpuner (Data om fiskeinnsats bare for kategori B og C)
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 Kategori B

 Med antall fiskedager menes antall dager med fiskerivirksomhet. I de tilfellene der søking etter fisk er en vesentlig del 
av fiskerivirksomheten, skal dagene som brukes til søking uten at det fiskes, telle som «fiskedager».

 Kategori C

 Antall dager på fiskestedet bør i tillegg til fiske- og søkedager omfatte alle andre dager fartøyet har vært på fiskestedet.

 Anslått innsatsprosent (pro rata innsats)

 I de tilfellene der det ikke finnes mål for fiskeinnsats for hele fangsten, skal en anslått innsatsprosent angis, som regnes 
ut på følgende måte:

 [(Samlet fangst - (fangst der innsatsen er registrert)] × 100

(Samlet fangst)

 

c) FARTØYKATEGORIER ETTER STØRRELSE

 [fra Den internasjonale statistiske standardklassifisering av typer av fiskefartøyer (ISSCFV)]

 
 Tonnasjeklasser

Bruttotonnasje Kode

0 - 49,9

50 - 149,9

150 - 499,9

500 - 999,9

1 000 - 1 999,9

2 000 -99 999,9

ukjent

02

03

04

05

06

07

00

d) HOVEDART SOM DET FISKES ETTER (MÅLART)

 Dette er den arten som det primært ble fisket etter. Det kan imidlertid forekomme at denne arten ikke utgjør hoveddelen 
av fangsten. Arten skal angis med en alfabetisk bokstavkode på tre bokstaver (se vedlegg I).
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VEDLEGG IV

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV DATA PÅ MAGNETISK MEDIUM

A KODINGSFORMAT

 

 For framlegging av data i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2018/93

 

 Dataene skal framlegges som poster av ulik lengde med et kolon (:) mellom postens felter. Følgende felter skal inngå i 
hver post:

Felt Merknader

Stat ISO-bokstavkode på tre bokstaver (f.eks. FRA = Frankrike)

År f.eks. 2001 eller 01

FAO-hovedfangstområde 21 = det nordvestlige Atlanterhav

Avsnitt f.eks. 3 Pn = NAFO-underavsnitt 3 Pn

Art Bokstavkode på tre bokstaver

Fangst Tonn

 

 For framlegging av data i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2018/93

 

 Dataene skal framlegges som poster av ulik lengde med et kolon (:) mellom postens felter. Følgende felter skal inngå i 
hver post:

Felt Merknader

Stat ISO-bokstavkode på tre bokstaver (f.eks. FRA = Frankrike)

År f.eks. 0001 eller 2001 for år 2001

Måned f.eks. 01 = januar

FAO-hovedfangstområde 21 = det nordvestlige Atlanterhav

Avsnitt f.eks. 3Pn = NAFO-underavsnitt 3Pn

Hovedarter som det fiskes etter Bokstavkode på tre bokstaver

Kategori av fartøy/redskap ISSCFV-kode (f.eks. OTB2= bunntrål med tråldører)

Fartøyets størrelsesklasse ISSCFG-kode (f.eks. 04 = 150-499,9 TB)

Gjennomsnittlig bruttotonnasje Tonn

Gjennomsnittlig motorkraft Kilowatt

Anslått innsatsprosent Numerisk

Datatype Bokstavkode på tre bokstaver for arten eller innsatsen (f.eks. COD = 
atlanterhavstorsk, A = innsatsmål A)

Dataverdi Fangst (i tonn) eller innsatsenhet
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 a) Fangstene skal angis i rundvektekvivalent av ilandføringene.

 b) Landkoder:

  Østerrike   AUT

  Belgia   BEL

  Danmark   DNK

  Finland   FIN

  Frankrike   FRA

  Tyskland   DEU

  Hellas   GRC

  Irland   IRL

  Italia   ITA

  Luxembourg  LUX

  Nederland   NLD

  Portugal   PRT

  Spania   ESP

  Sverige   SWE

  Det forente kongerike GBR

  Island   ISL

  Norge   NOR

  Bulgaria   BGR

  Kypros   CYP

  Den tsjekkiske republikken CZE

  Estland   EST

  Ungarn   HUN

  Latvia   LVA

  Litauen   LTU

  Malta   MLT

  Polen   POL

  Romania   ROM

  Den slovakiske republikken SVK

  Slovenia   SVN

  Tyrkia   TUR

B. METODE FOR DATAOVERFØRING TIL KOMMISJONEN

 Dataene skal så langt det er mulig overføres elektronisk (f.eks. som vedlegg til en e-post). Dersom dette ikke er mulig, 
kan dataene innberettes i form av en fil på en 3,5″ HD-diskett.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1637/2001

av 23. juli 2001

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om framlegging av statistiske opplysninger om 
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 av 
17. desember 1991 om framlegging av statistiske opplysninger 
om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske 
i det nordøstlige Atlanterhav(1), særlig artikkel 2 nr. 3 og 
artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1)     På det niende møtet i 1994 mellom partene i 
Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- 
og plantearter som er truet av utryddelse (CITES) ble De 
forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO) og de regionale fiskeriorganisasjonene anmodet 
om å overvåke fangst- og handelsdata for bruskfiskarter 
(hai, skate og rokke).

2)     Det internasjonale havforskningsråd (ICES) besluttet på 
sitt 87. årsmøte å oppta artsgruppene av bruskfisk som 
er beskrevet i rapporten fra gruppen for forskning om 
bruskfiskarter, og å anmode FAO om å oppføre disse 
artene i spørreskjemaet Statlant 27A om fangststatistikk 
for det nordøstlige Atlanterhav.

3)     ICES har utvidet sin liste over de arter som inngår i dets 
database over fangster i det nordøstlige Atlanterhav, og 
medlemsstatene bør derfor oppmuntres til å innberette 
tilgjengelig fangststatistikk for disse tilføyde artene.

4)     I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3880/
91 kan medlemsstatene framlegge dataene i en annen 
form eller på et annet medium enn det som er fastsatt i 
vedlegg IV til forordningen, dersom Eurostat på forhånd 
har gitt tillatelse til det.

5)     Flere medlemsstater har bedt om å få framlegge data i 
en annen form eller på et annet medium enn det som er 
angitt i vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 3880/91 (som 
tilsvarer de ovennevnte Statlant-spørreskjemaene).

6)     Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 3880/91 erstattes av 
vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan framlegge data i det format som angis i 
vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

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

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2001

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 222 av 17.8.2001, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2002 av 1. mars 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 16.

(1)    EFT L 365 av 31.12.1991, s. 1. (2)    EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

2002/EØS/53/23
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VEDLEGG I

LISTE OVER ARTER SOM INNGÅR I STATISTIKK OVER NOMINELL KOMMERSIELL FANGST I DET 
NORDØSTLIGE ATLANTERHAV

Medlemsstatene må oppgi nominelle fangster av artene merket med stjerne (*). Ved oppføring av nominelle fangster av 
de resterende arter trenger ikke arten være særskilt oppført. Når det ikke framlegges data for den enkelte art, skal dataene 
likevel inngå i samlekategorier. Medlemsstatene kan framlegge data for arter som ikke er oppført i listen, forutsatt at artene 
er tydelig identifisert.

Merknad: «n.e.i.» er forkortelse for «ikke nevnt annet sted» («not elsewhere identified»).

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Brasme n.e.i. FBR Abramis spp. Freshwater breams n.e.i.

Vederbuk FID Leuciscus (= Idus) idus Ide (Orfe)

Mort FRO Rutilus rutilus. Roach

Karpe FCP Cyprinus carpio Common carp

Karuss FCC Carassius carassius Crucian carp

Suter FTE Tinca tinca Tench

FCY Cyprinidae Cyprinids n.e.i.

Gjedde FPI Esox lucius Northern pike

Gjørs FPP Stizostedion lucioperca Pike-perch

Abbor FPE Perca fluviatilis European perch

Lake FBU Lota lota Burbot

Andre ferskvannsfisker FRF ex Osteichthyes Freshwater fishes n.e.i.

Stør STU Acipenseridae Sturgeons n.e.i.

Ål ELE (*) Anguilla anguilla European eel

Lagesild (ferskvann) FVE Coregonus albula Vendace

Annen sik (ferskvann) WHF Coregonus spp. Whitefishes n.e.i.

Villaks SAL (*) Salmo salar Atlantic salmon

Sjøørret TRS Salmo trutta Sea trout

Annen ørret TRO Salmo spp. Trouts n.e.i.

Annen røye CHR Salvelinus spp. Chars n.e.i.

Krøkle SME Osmerus eperlanus European smelt

Annen laksefisk SLX Salmonoidei Salmonids n.e.i.

Sik (ferskvann) PLN Coregonus lavaretus European whitefish

Nebbsik (ferskvann) HOU Coregonus oxyrinchus Houting

Niøyer LAM Petromyzon spp. Lampreys

Annen maisild og stamsild SHD Alosa alosa, A. fallax Shads n.e.i.

DCX Clupeoidei Diadromous clupeoids n.e.i.

DIA ex Osteichthyes Diadromous fishes n.e.i.

Glassvar MEG (*) Lepidorhombus whiffiagonis Megrim n.e.i.

LDB Lepidorhombus boscii Fourspot megrim

LEZ (*) Lepidorhombus spp. Megrims n.e.i.

Piggvar TUR (*) Psetta maxima Turbot

Slettvar BLL (*) Scophthalmus rhombus Brill

Kveite HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut

Rødspette PLE (*) Pleuronectes platessa European plaice

Blåkveite GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut

Smørflyndre WIT (*) Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder

Gapeflyndre PLA (*) Hippoglossoides platessoides Long-rough dab

Sandflyndre DAB (*) Limanda limanda Common dab

Lomre LEM (*) Microstomus kitt Lemon sole

Skrubbe FLE (*) Platichthys flesus European flounder

Tunge SOL (*) Solea vulgaris Common sole
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Sandtunge SOS Solea lascaris Sand sole

OAL Solea senegalensis Senegalese sole

SOO (*) Solea spp. Soles n.e.i.

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

Brosme USK (*) Brosme brosme Tusk (= Cusk)

Torsk COD (*) Gadus morhua Atlantic cod

Lysing HKE (*) Merluccius merluccius European hake

Lange LIN (*) Molva molva Ling

Blålange BLI (*) Molva dypterygia (= byrkelange) Blue ling

Skjellbrosme GFB Phycis blennoides Greater forkbeard

Hyse HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock

Navagotorsk COW Eleginus navaga Wachna cod (= navaga)

Sei POK (*) Pollachius virens Saithe (= pollock = coalfish)

Lyr POL (*) Pollachius pollachius Pollack

Polartorsk POC Boreogadus saida Polar cod

Øyepål NOP (*) Trisopterus esmarki Norway pout

Skjeggtorsk BIB Trisopterus luscus Pouting (= Bib)

Kolmule WHB (*) Micromesistius poutassou Blue whiting (= Poutassou)

Hvitting WHG (*) Merlangius merlangus Whiting

Skolest RNG Coryphaenoides rupestris Roundnose grenadier

Mora MOR Moridae Morid cods

POD Trisopterus minutus Poor cod

GRC Gadus ogac Greenland cod

ATG Arctogadus glacialis Arctic cod

Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiformes n.e.i.

ARU Argentina silus Greater argentine

ARY Argentina sphyraenia Argentine

Strømsild/vassild ARG Argentina spp. Argentines

Havål COE Conger conger European conger

Sanktpetersfisk JOD Zeus faber Atlantic John Dory

Havabbor BSS Dicentrarchus labrax Sea bass

GPD Epinephalus guaza Dusky grouper

Vrakfisk WRF Polyprion americanus Wreckfish

BSX Serranidae Sea basses, sea perches

Grunt GRX Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts n.e.i.

Ørnefisk MGR Argyrosomus regius Meagre

Flekkpagell SBR Pagellus bogaraveo Red (= common) sea bream

Rødpagell PAC Pagellus erythrinus Common pandora

DEL Dentex macrophthalmus Large-eye dentex

DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

RPG Sparus pagrus (= sedicum) Red porgy

SBG Sparus aurata Gilthead seabream

Oksøyefisk BOG Boops boops Bogue

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams n.e.i.

Mulle MUR Mullus surmuletus Red mullet

Fjesing WEG Trachinus draco Greater weaver

Gråsteinbit CAA (*) Anarhichas lupus Atlantic wolf-fish (= catfish)

Flekksteinbit CAS (*) Anarhichas minor Spotted wolf-fish

Ålekvabbe ELP Zoarces viviparus Eel-pout

Tobis og annen sil SAN (*) Ammodytes spp. Sand eels (= Sand lances)

GOB Gobius spp. Atlantic gobies
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Annen uer RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes

SCO Scorpaenidae Scorpion fishes n.e.i.

Annen knurr GUX (*) Triglidae Gurnards n.e.i.

Rognkjeks (felles) LUM Cyclopterus lumpus Lumpfish (= lumpsucker)

Breiflabb MON (*) Lophius piscatorius Monk (= anglerfish)

ANK Lophius budegassa Blackbellied angler

MNZ (*) Lophius spp. Monkfishes n.e.i.

Stingsild SKB Gasterosteus spp. Sticklebacks

SBA Pagellus acarne Axillary (= Spanish) seabream

DEC Dentex dentex Common dentex

SNI Macrorhamphosidae Snipe fishes

Stripet havabbor STB Morone saxatilis Striped bass

Steinbiter CAT (*) Anarhichas spp. Wolf-fishes (=catfishes) n.e.i.

Snabeluer REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish

Uer (vanlig) REG (*) Sebastes marinus Golden redfish

Tverrstripet knurr GUR (*) Aspitrigla (= Trigla) cuculus Red gurnard

Knurr GUG (*) Eutrigla (= Trigla) gurnardus Grey gurnard

GUM Chelidonichtys obscura Long-finned gurnard

CTZ Chelidonichtys lastiviza Streaked gurnard

CBC Cepola rubescens Red bandfish

TLD Acantholatris monodactylus St Paul’s fingerfin

IYL Sicyopterus lagocephalus

EPI Epigonus telescopus Black cardinal fish

HPR Hoplostethus mediterraneus Mediterranean slimehead

TJX Trachyscorpia cristulata Atlantic thornyhead

Berggylt USB Labrus bergylta Ballan wrasse

WRM Labrus merula Brown wrasse

BYS Beryx splendens Splendid alfonsino

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

Lodde CAP (*) Mallotus villosus Capelin

Horngjel GAR Belone belone Garfish

Makrellgjedde SAU Scomberesox saurus Atlantic saury

Annen multe MUL Mugilidae Mullets n.e.i.

BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

Taggmakrell (hestmakrell) HOM (*) Trachurus trachurus Atlantic horse mackerel

JAA Trachurus picturatus Blue jack mackerel

HMM Trachurus mediterraneus Mediterranean horse mackerel

Annen taggmakrell JAX (*) Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

LEE Lichia amia Leerfish

Sølvbrasme POA Brama brama Atlantic pomfret

Stripefisker SIL Atherinidae Silversides (= sandsmelts)

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

Sild HER (*) Clupea harengus Atlantic herring

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i.

Sardinella PIL (*) Sardina pilchardus European sardine (= pilchard)

Brisling SPR (*) Sprattus sprattus Sprat

Ansjos ANE (*) Engraulis encrasicholus European anchovy

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

Ryggtripet pelamide BON Sarda sarda Atlantic bonito

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

FRI Auxis thazard Frigate tuna
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

BET Thunnus obesus Bigeye tuna

TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.

Spansk makrell MAS (*) Scomber japonicus Chub mackerel

Makrell MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel

MAX Scombridae Mackerels n.e.i.

Slirefisk SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish

Dolkfisk/trådstjert BSF Aphanopus carbo Black scabbardfish

MKX Scombroidei Mackerel-like fishes n.e.i.

Håbrann POR (*) Lamna nasus Porbeagle

Brugde BSK Cetorhinus maximus Basking shark

Pigghå DGS (*) Squalus acanthias Picked (= Spiny) dogfish

Håkjerring GSK Somniosus microcephalus Greenland shark

DGX (*) Squalidae Dogfish sharks n.e.i.

Skate, uspesifisert SKA (*) Raja spp. Skates n.e.i.

Annen hå DGH (*) Squalidae, Scyliorhinidae Dogfishes and hounds

Annen hai SKH Selachimorpha (Pleurotremata) Various sharks n.e.i.

GAU Galeus spp. Crest-tail catsharks n.e.i.

SHO Galeus melastomus Blackmouth catshark

SYC Scyliorhinus canicula Small-spotted catshark

API Apristurus spp. Deep-water catsharks

PTM Pseudotriakis microdon False catshark

SOR Somniosus rostratus Little sleeper shark

GUP Centrophorus granulosus Gulper shark

CPU Centrophorus uyato Little gulper shark

GUQ Centrophorus squamosus Leafscale gulper shark

CPL Centrophorus lusitanicus Lowfin gulper shark

ETX Etmopterus spinax Velvet belly

 ETR Etmopterus princeps Great lanternshark

ETP Etmopterus pusillus Smooth lanternshark

Stor svarthå SHL Etmopterus spp. Lantern sharks n.e.i.

DNA Deania spp. Deania dogfishes n.e.i.

DCA Deania calcea Birdbeak dogfish

Dypvannshå CYO Centroscymnus coelolepis Portuguese dogfish

Bunnhå CYP Centroscymnus crepidater Longnose velvet dogfish

CYY Centroscymnus cryptacanthus Shortnose velvet dogfish

SYO Scymnodon obscurus Smallmouth knifetooth dogfish

SYR Scymnodon ringens Knifetooth dogfish

SCK Dalatias licha Kitefin shark

Islandshå CFB Centroscyllium fabricii Black dogfish

OXY Oxynotus centrina Angular roughshark

OXN Oxynotus paradoxus Sailfin roughshark

SHB Echinorhinus brucus Bramble shark

RAJ Rajidae Rays and skates n.e.i.

RJR Amblyraja radiata Starry ray

RJH Raja brachyura Blonde ray

RJI Raja circularis Sandy ray

RJE Raja microocellata Small-eyed ray
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

RJU Raja undulata Undulate ray

RJA Raja alba White skate

RJY Raja fyllae Round ray

Havmus CMO Chimaera monstrosa Rabbit fish

Brun havmus HYD Hydrolagus spp. Ratfishes n.e.i.

RHC Rhinochimaera spp. Knife-nosed chimaeras

HAR Harriotta spp. Longnose chimaeras

CAR Chondrichthyes Cartilaginous fishes n.e.i.

GRO ex Osteichthyes Groundfishes n.e.i.

PEL ex Osteichthyes Pelagic fishes n.e.i.

Annen marin fisk MZZ ex Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

FIN ex Osteichthyes Finfishes n.e.i.

Krabbe CRE (*) Cancer pagurus Edible crab

CRG Carcinus maenas Green crab

SCR Maja squinado Spinous spider crab

Annet krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

Svømmekrabber CRS Portunus spp. Swimcrabs n.e.i.

Langust CRW (*) Palinurus spp. Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Hummer LBE (*) Homarus gammarus European lobster

Sjøkreps NEP (*) Nephrops norvegicus Norway lobster

Strandreke CPR (*) Palaemon serratus Common prawn

Reke (dypvanns) PRA (*) Pandalus borealis Northern prawn

Hestereke CSH (*) Crangon crangon Common shrimp

Reke av Penaeusslekten PEN (*) Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

Reke av  Palaemonidaeslekten PAL (*) Palaemonidae Palaemonid shrimps

Reke av Pandalusslekten PAN (*) Pandalus spp. Pink (= pandalid) shrimps

Reke av Crangonidaeslekten CRN (*) Crangonidae Crangonid shrimps

DCP Natantia Natantian decapods n.e.i.

GOO Lepas spp. Goose barnacles

PNQ Palaemon elegens Rockpool prawn

PIQ Palaemon longirostris Delta prawn

JSP Jasus paulensis St Paul rock lobster

LOX Reptantia Lobsters n.e.i.

LOQ Galatheidae Craylets, squat lobsters n.e.i.

Andre krepsdyr CRU ex Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

WHE Buccinium undatum Whelk

PEE Littorina littorea Periwinkle

Strandsnegle PER Littorina spp. Periwinkles n.e.i.

Østers OYF (*) Ostrea edulis European flat oyster

OYG Crassostrea gigas Pacific cupped oyster

Annen Cupped oysters OYC (*) Crassostrea spp. Cupped oyster n.e.i.

Blåskjell MUS (*) Mytilus edulis Blue mussel

MSX Mytilidae Sea mussels n.e.i.

Kamskjell SCE (*) Pecten maximus Common scallop

Harpeskjell QSC (*) Chlamys opercularis Queen scallop

Annen skjell SCX (*) Pectinidae Scallops n.e.i.

Hjerteskjell COC Cardium edule Common cockle

CTG Tapes decussatus Grooved carpet shell

Kuskjell CLQ Arctica islandica Ocean quahog

CLX Bivalvia Clams n.e.i.

RAZ Solen spp. Razor clams
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

CTS Tapes pullastra Carpet shell

SVE Venus gallina Striped venus

CLV Veneridae Venus clams n.e.i.

MAT Mactridae Mactra surf clams n.e.i.

KFA Circomphalus casinus Chamber venus

GKL Glycymeris glycymeris Common European bittersweet

DON Donax spp. Donax clams

COZ Cardiidae Cockles n.e.i.

LVC Laevicardium crassum Norwegian egg cockle

LPZ Patella spp. Limpets n.e.i.

ABX Halitotis spp. Abalones n.e.i.

GAS Gastropoda Gastropods n.e.i.

ULV Spisula ovalis Oval surf clam

TWL Tellina spp. Tellins n.e.i.

CTC (*) Sepia officinalis Common cuttlefish

Blekksprut SQC (*) Loligo spp. Common squids

SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid

OCT Octopodidae Octopuses n.e.i.

Annen blekksprut SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i.

CTL (*) Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes n.e.i.

Akkar SQE (*) Todarodes sag. Sagittatus European flying squid

CEP Cephalopoda Cephalopods n.e.i.

Annet bløtdyr MOL ex Mollusca Marine molluscs n.e.i.

STH Asterias rubens Starfish

STF Asteroidae Starfishes n.e.i.

URS Echinus esculentus Sea urchin

URM Paracentrotus lividus Stony sea urchin

URX Echinoidea Seaurchins n.e.i.

CUX Holothurioidea Sea cucumbers n.e.i.

Andre pigghuder ECH Echinodermata Echinoderms n.e.i.

SSG Microcosmus sulcatus Grooved sea-squirt

SSX Ascidiacea Seasquirts n.e.i.

HSC Limulus polyphemus Horseshoe crab

INV ex Invertebrata Aquatic invertebrates n.e.i.

Bruntang SWB Phaeophyceae Brown seaweeds

IMS Chondrus crispus Carragheen

GEL Gelidium spp. Gelidium spp.

GIG Gigartina spp. Gigartina spp.

LIT Lithothamnion spp. Lithothamnion spp.

SWR Rhodophyceae Red seaweeds

UCU Fucus spp. Wracks n.e.i.

ASN Ascophyllum nodosum North Atlantic rockweed

FUU Fucus serratus Toothed wrack

UVU Ulva lactuca Sea lettuce

Annen tang og tare SWX ex Algae Seaweeds n.e.i.
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VEDLEGG II
 
 FORMAT FOR FRAMLEGGING AV FANGSTDATA FOR DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV PÅ 

MAGNETISKE MEDIER

A. KODINGSFORMAT
 
 Dataene skal framlegges som poster av ulik lengde med et kolon (:) mellom postens felter. Følgende felter skal inngå i 

hver post:

Felt Merknader

Stat Bokstavkode på tre bokstaver (f.eks. FRA = Frankrike)

År f.eks. 2001 eller 01

FAO-hovedfangstområde 27 = det nordøstlige Atlanterhav

Avsnitt f.eks. IVa = ICES-underavsnitt 4a

Art Bokstavkode på tre bokstaver

Fangst Tonn

 a) Fangstene skal angis i rundvektekvivalent av ilandføringene, avrundet til nærmeste tonn.

 b) Mengder på mindre enn en halv enhet registreres som «-1».

 c) Landkoder:

  Østerrike   AUT

  Belgia   BEL

  Danmark   DNK

  Finland   FIN

  Frankrike   FRA

  Tyskland   DEU

  Hellas   GRC

  Irland   IRL

  Italia   ITA

  Luxembourg  LUX

  Nederland   NLD

  Portugal   PRT

  Spania   ESP

  Sverige   SWE

  Det forente kongerike GBR

  England og Wales  GBRA

  Skottland   GBRB

  Nord-Irland  GBRC

  Island   ISL

  Norge   NOR

  Bulgaria   BGR

  Kypros   CYP

  Den tsjekkiske republikken CZE

  Estland   EST

  Ungarn   HUN

  Latvia   LVA
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  Litauen   LTU

  Malta   MLT

  Polen   POL

  Romania   ROM

  Den slovakiske republikken SVK

  Slovenia   SVN

  Tyrkia   TUR

B. METODE FOR DATAOVERFØRING TIL KOMMISJONEN

 Dataene skal så langt det er mulig overføres elektronisk (f.eks. som vedlegg til en e-post). Dersom dette ikke er mulig, 
kan dataene innberettes i form av en fil på en 3,5″ HD-diskett.



Nr. 53/180 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

17.10.2002 Nr. 52/181EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.10.2002 Nr. 53/181EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

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

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2001

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1638/2001

av 24. juli 2001

om endring av rådsforordning (EF) nr. 2597/95 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle 
fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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(1), særlig 
artikkel 2 nr. 5 og artikkel 4, og

ut fra følgende betraktningera:

1)     På det niende møtet i 1994 mellom partene i 
Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- 
og plantearter som er truet av utryddelse (CITES) ble De 
forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO) og de regionale fiskeriorganisasjonene anmodet 
om å overvåke fangst- og handelsdata for bruskfiskarter 
(hai, skate og rokke).

2)     FAO har i samarbeid med de relevante regionale 
fiskeriorganisasjonene utarbeidet en liste over de 
bruskfiskarter som det skal innsamles fangststatistikk for 
ved hjelp av Statlant-spørreskjemaene.

3)     I henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 2597/95 kan 
medlemsstatene framlegge dataene i en annen form eller 
på et annet medium enn det som er fastsatt i vedlegg 5 
til forordningen, dersom Eurostat på forhånd har gitt 
tillatelse til det.

4)     Flere medlemsstater har bedt om å få framlegge data 
i en annen form eller på et annet medium enn det som 
er angitt i vedlegg 5 til forordning (EF) nr. 2597/95 
(som tilsvarer de ovennevnte Statlant-spørreskjemaene).

5)     Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg 4 til forordning (EF) nr. 2597/95 erstattes av vedlegg I 
til denne forordning.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan framlegge data i det format som angis i 
vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 222 av 17.8.2001, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2002 av 1. mars 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 17.

(1)    EFT L 270 av 13.11.1995, s. 1. (2)    EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

2002/EØS/53/24
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VEDLEGG I

LISTE OVER ARTER I HVERT HOVEDFANGSTOMRÅDE SOM DET SKAL INNSENDES DATA FOR

Artene oppført nedenfor er de som det er angitt fangstdata for i de offisielle statistikkene. Medlemsstatene skal innberette 
data for hver av de angitte arter dersom slike data foreligger. Dersom det ikke er mulig å spesifisere de enkelte arter, skal 
dataene slås sammen og oppføres under de poster som representerer den størst mulige detaljeringsgrad.

Merknad: «n.e.i.» er forkortelse for «ikke nevnt annet sted» («not elsewhere identified»).

DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 34)

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Ål ELE Anguilla anguilla European eel

Annen maisild, stamsild SHZ Alosa spp. Shads n.e.i.

ILI Ilisha africana West African ilisha

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

Annen var LEF Bothidae Lefteye flounders

Tunge SOL Solea vulgaris Common sole

CET Dicologoglossa cuneata Wedge (= Senegal) sole

Annen tunge SOX Soleidae Soles n.e.i.

TOX Cynoglossidae Tonguefishes n.e.i.

Glassvar MEG Lepidorhombus whiffiagonis Megrim

LEZ Lepidorhombus spp. Megrims n.e.i.

Skjellbrosme GFB Phycis blennoides Greater forkbeard

Skjeggtorsk BIB Trisopterus luscus Pouting (= Bib)

Kolmule WHB Micromesistius poutassou Blue whiting (= Poutassou)

Lysing HKE Merluccius merluccius European hake

HKM Merluccius senegalensis Senegalese hake

HKX Merluccius spp. Hakes n.e.i.

Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiformes n.e.i.

CAX Ariidae Sea catfishes n.e.i.

Havål COE Conger conger European conger

Annen ål COX Congridae Conger eels n.e.i.

Trompetfisk SNS Macrorhamphosus scolopax Slender snipefish

Beryx, alfonsinos ALF Beryx spp. Alfonsinos

Sanktpetersfisk JOD Zeus faber John dory

JOS Zenopsis conchifer Silvery John dory

BOR Caproidae Boar fishes

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

GPD Epinephelus guaza Dusky grouper

GPW Epinephelus aeneus White grouper

GPX Epinephelus spp. Groupers n.e.i.

Vrakfisk WRF Polyprion americanus Wreckfish

BSX Serranidae Groupers, seabasses n.e.i.

SPU Dicentrarchus punctatus Spotted seabass

Havabbor BSS Dicentrarchus labrax Seabass

BIG Priacanthus spp. Bigeyes n.e.i.

Annen dyphavsabbor APO Apogonidae Cardinalfishes n.e.i.

TIS Branchiostegidae Tilefishes

EMT Emmelichthyidae Bonnetmouths, rubyfishes etc.

SNA Lutjanus spp. Snappers n.e.i.

SNX Lutjanidae Snappers, jobfishes n.e.i.

GBR Plectorhinchus mediterraneus Rubberlip grunt
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

BGR Pomadasys incisus Bastard grunt

BUR Pomadasys jubelini Sompat grunt

GRB Brachydeuterus auritus Big-eye grunt

Grunt GRX Haemulidae (= Pomedasyidae) Grunts, sweetlips n.e.i.

DRU Sciaena spp. Drums

COB Umbrina cirrosa Shi drum (= Corb)

Ørnefisk MGR Argyrosomus regius Meagre

DRS Pteroscion peli Boe drum

CKL Pseudotolithus brachygnatus Law croaker

PSS Pseudotolithus senegalensis Cassava croaker

PSE Pseudotolithus elongatus Bobo croaker

CKW Pseudotolithus spp. West African croakers

CDX Sciaenidae Croakers, drums n.e.i.

Flekkpagell SBR Pagellus bogaraveo Red (= Blackspot) seabream

Rødpagell PAC Pagellus erythrinus Common pandora

SBA Pagellus acarne Axillary seabream

PAR Pagellus bellottii Red pandora

PAX Pagellus spp. Pandoras n.e.i.

SRG Diplodus spp. Sargo breams n.e.i.

DEL Dentex macrophthalmus Large-eye dentex

DEC Dentex dentex Common dentex

DEA Dentex angolensis Angolan dentex

DNC Dentex congoensis Congo dentex

DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

BRB Spondyliosoma cantharus Black seabream

SBS Oblada melanura Saddled seabream

BSC Sparus caeruleostictus Bluespotted seabream

RPG Sparus pagrus Red porgy

SBG Sparus auratus Gilthead seabream

SBP Sparus (= Pagrus) spp. Pargo breams n.e.i.

Oksøyefisk BOG Boops boops Bogue

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams, n.e.i.

PIC Spicara spp. Picarels

MUX Mullus spp. Surmullets (= Red mullets)

GOA Pseudopeneus prayensis West African goatfish

MUM Mullidae Goatfishes, red mullets n.e.i.

SIC Drepane africana African sicklefish

SPA Ephippidae Spadefishes

PRC Percoidei Percoids n.e.i.

BRD Brotula barbata Bearded brotula

SUR Acanthuridae Surgeonfishes

Knurr uspes. GUX Triglidae Gurnards, searobins n.e.i.

TRI Balistidae Triggerfishes, durgons

Breiflabb MON Lophius piscatorius Angler (= Monk)

Andre av breiflabbfamilien ANF Lophiidae Anglerfishes n.e.i.

BEN Belonidae Needlefishes n.e.i.

FLY Exocoetidae Flying fishes n.e.i.

BAR Sphyraena spp. Barracudas

MUF Mugil cephalus Flathead grey mullet

TGA Polydactylus quadrifilis Giant African threadfin

GAL Galeoides decadactylus Lesser African threadfin

PET Pentenemus quinquarius Royal threadfin

 THF Polynemidae Threadfins, tasselfishes n.e.i.
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

 BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

 CBA Rachycentron canadum Cobia

Taggmakrell (hestmakrell) HOM Trachurus trachurus Atlantic horse mackerel

Annen taggmakrell JAX Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

 SDX Decapterus spp. Scads

 CVJ Caranx hippos Crevalle jack

 HMV Decapterus rhonchus False scad

 TRE Caranx spp. Jacks, crevalles n.e.i.

 LUK Selene dorsalis Lookdown fish

 POX Trachinotus spp. Pompanos

 AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

 LEE Lichia amia Leerifish (= Garrick)

 BUA Chloroscombrus chrysurus Atlantic bumper

 DOL Coryphaena hippurus Common dolphinfish

 BLB Stromateus fiatola Blue butterfish

 BUX Stromateidae Butterfishes, silver pomfrets

 BOF Albula vulpes Bonefish

 SAA Sardinella aurita Round sardinella

 SAE Sardinella madeirensis Madeiran sardinella

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas

 BOA Ethmalosa fimbriata Bonga shad

Sardinella PIL Sardina pilchardus European pilchard (sardine)

Ansjos ANE Engraulis encrasicolus European anchovy

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

Ryggstripet pelamide BON Sarda sarda Atlantic bonito

 BOP Orcynopsis unicolor Plain bonito

 WAH Acanthocybium solandri Wahoo

 MAW Scomberomorus tritor West African Spanish mackerel

Auxid FRZ Auxis thazard, A rochei Frigate and bullet tunas

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

BET Thunnus obesus Big-eye tuna

Annen tunfisk TUN Thunnini Tunas n.e.i.

SAW Pristidae Sawfishes

Seilfisk SAI Istiophorus albicans Atlantic sailfish

 BUM Makaira nigricans Atlantic blue marlin

 WHM Tetrepturus albidus Atlantic white marlin

 BIL Istiophoridae Marlins, sailfishes, spearfishes

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

 TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.

 LHT Trichiurus lepturus Largehead hairtail

Slirefisk SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish

Dolkfisk/trådstjert BSF Aphanopus carbo Black scabbardfish

 CUT Trichiuridae Hairtails, cutlassfishes n.e.i. 

Spansk makrell MAS Scomber japonicus Chub mackerel

Makrell MAC Scomber scombrus Atlantic mackerel

 MAZ Scomber spp. Scomber mackerels n.e.i.

 MKX Scombroidei Mackerel-like fishes n.e.i.

ALV Alopias vulpinus Thresher shark

BTH Alopias superciliosus Big-eye thresher
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

MAK Isurus spp. Mako sharks

Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

FAL Carcharhinus falciformis Silky shark

SPZ Sphyrna zygaena Smooth hammerhead

SPL Sphyrna lewini Scalloped hammerhead

SPY Sphyrnidae Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

SCK Dalatias licha Kitefin Shark

GTF Rhinobatidae Guitarfishes, etc. n.e.i.

 SDV Mustelus spp. Smoothhounds

Annen skate og rokke SRX Rajiformes Skates and rays n.e.i.

SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, n.e.i.

Annen marin fisk MZZ Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

 SLV Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langust CRW Palinurus spp. Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Sjøkreps NEP Nephrops norvegicus Norway lobster

Hummer LBE Homarus gammarus European lobster

 TGS Penaeus kerathurus Caramote prawn

 SOP Penaeus notialis Southern pink shrimp

Reke av Penaeusslekten PEN Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

 DPS Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp

 GUS Parapenaeopsis atlantica Guinea shrimp

 SSH Plesiopenaeus edwardsianus Scarlet shrimp

Reke av  Palaemonidaeslekten PAL Palaemonidae Palaemonid shrimps

 DCP Natantia Natantian decapods n.e.i.

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

 GAS Gastropoda Gastropods n.e.i.

Annen Cupped oysters OYC Crassostrea spp. Cupped oysters n.e.i.

 MSX Mytilidae Sea mussels n.e.i.

 CEP Cephalopoda Cephalopods n.e.i.

 CTC Sepia officinalis Common cuttlefish

 CTL Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes, bobtail squids

Blekksprut SQC Loligo spp. Common squids

 OCC Octopus vulgaris Common octopus

 OCT Octopodidae Octopuses

Annen blekksprut SQU Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

TTX Testudinata Marine turtles n.e.i.

MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (hovedfangstområde 37)

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Stør STU Acipenseridae Sturgeons n.e.i.

Ål ELE Anguilla anguilla European eel

 SHC Alosa pontica Pontic shad

Maisild, stamsild SHD Alosa spp. Shads n.e.i.

 CLA Clupeonella cultriventris Azov tyulka

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i. 

Rødspette PLE Pleuronectes platessa European plaice
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Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Skrubbe FLE Platichthys flesus European flounder

Tunge SOL Solea vulgaris Common sole

SOO Solea spp. Soles n.e.i.

Glassvar MEG Lepidorhombus whiffiagonis Megrim

LEZ Lepidorhombus spp. Megrims n.e.i.

Piggvar TUR Psetta maxima Turbot

 TUB Psetta maeotica Black Sea turbot

Skjellbrosme GFB Phycis blennoides Greater forkbeard

 POD Trisopterus minutus Poor cod

Skjeggtorsk BIB Trisopterus luscus Pouting (= Bib)

Kolmule WHB Micromesistius poutassou Blue whiting (= Poutassou)

Hvitting WHG Merlangius merlangus Whiting

Lysing HKE Merluccius merluccius European hake

Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiformes n.e.i.

Strømsild/Vassild ARG Argentina spp. Argentines

 LIB Saurida undosquamis Brushtooth lizardfish

 LIX Synodontidae Lizardfishes n.e.i.

Havål COE Conger conger European conger

Annen ål COX Congridae Conger eels n.e.i.

Sanktpetersfisk JOD Zeus faber John dory

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

 GPD Epinephelus guaza Dusky grouper

 GPW Epinephelus aeneus White grouper

 GPX Epinephelus spp. Groupers n.e.i.

Vrakfisk WRF Polyprion americanus Wreckfish

 CBR Serranus cabrilla Comber

BSX Serranidae Groupers, seabasses n.e.i.

Havabbor BSS Dicentrarchus labrax Seabass

 BSE Dicentrarchus spp. Seabasses

 GBR Plectorhinchus mediterraneus Rubberlip grunt

 DRU Sciaena spp. Drums

 COB Umbrina cirrosa Shi drum (= Corb)

Ørnefisk MGR Argyrosomus regius Meagre

 CDX Sciaenidae Croakers, drums n.e.i.

Flekkpagell SBR Pagellus bogaraveo Red (= Blackspot) seabream

Rødpagell PAC Pagellus erythrinus Common pandora

 SBA Pagellus acarne Axillary seabream

Annen pagell PAX Pagellus spp. Pandoras n.e.i.

 SWA Diplodus sargus White seabream

 SRG Diplodus spp. Sargo breams n.e.i.

 DEL Dentex macrophthalmus Largeeye dentex

 DEC Dentex dentex Common dentex

 DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

 BRB Spondyliosoma cantharus Black seabream

 SBS Oblada melanura Saddled seabream

 RPG Sparus pagrus Red porgy

 SBG Sparus auratus Gilthead seabream

 SBP Sparus (= Pagrus) spp. Pargo breams n.e.i.

Oksøyefisk BOG Boops boops Bogue

 SSB Lithognithus mormyrus Sand steenbras
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 SLM Sarpa salpa Salema (= Strepie)

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams, n.e.i.

 BPI Spicara maena Blotched picarel

 PIC Spicara spp. Picarels

Mulle MUR Mullus surmuletus Red mullet 

 MUT Mullus barbatus Striped mullet

 MUX Mullus spp. Surmullets (= Redmullets)

Fjesing WEG Trachinus draco Greater weever

 PRC Percoidei Percoids n.e.i.

Tobis og annen sil SAN Ammodytes spp. Sandeels (= Sandlances)

 SPI Siganus spp. Spinefeet (= Rabbitfishes)

 GOB Gobius spp. Atlantic gobies

Kutling GPA Gobiidae Gobies n.e.i.

SCO Scorpaenidae Scorpionfishes n.e.i.

 GUN Trigla lyra Piper gurnard

Knurr uspes. GUX Triglidae Gurnards, searobins n.e.i.

Breiflabb MON Lophius piscatorius Angler (= Monk)

Andre av breiflabbfamilien ANF Lophiidae Anglerfishes n.e.i.

Horngjel GAR Belone belone Garfish

Annen barracuda BAR Sphyraena spp. Barracudas

 MUF Mugil cephalus Flathead grey mullet

Stripefisker SIL Atherinidae Silversides (= Sandsmelts)

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

 BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

Taggmakrell (hestmakrell) HOM Trachurus trachurus Atlantic horse mackerel

 HMM Trachurus mediterraneus Mediterranean horse mackerel

Annen taggmakrell JAX Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

 TRE Caranx spp. Jacks, crevalles n.e.i.

 AMB Seriola dumerili Greater amberjack

 AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

 LEE Lichia amia Leerfish (= Garrick)

 CGX Carangidae Carangids n.e.i.

Sølvbrasme POA Brama brama Atlantic pomfret

 DOL Coryphaena hippurus Common dolphinfish

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i.

Sardinella PIL Sardina pilchardus European pilchard (= Sardine)

Brisling SPR Sprattus sprattus European sprat

Ansjos ANE Engraulis encrasicolus European anchovy

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

Ryggstripet pelamide BON Sarda sarda Atlantic bonito

 BOP Orcynopsis unicolor Plain bonito

Auxid FRZ Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas

Tunnin LTA Euthynnus alletteratus Atlantic black skipjack

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

BET Thunnus obesus Big-eye tuna

Annen tunfisk TUN Thunnini Tunas n.e.i.

Seilfisk SAI Istiophorus albicans Atlantic sailfish

 BIL Istiophoridae Marlins, sailfishes, spearfishes
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Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfishes

 TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.

Slirefisk SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish

Spansk makrell MAS Scomber japonicus Chub mackerel

Makrell MAC Scomber scombrus Atlantic mackerel

 MAZ Scomber spp. Scomber mackerels n.e.i.

 MKX Scombroidei Mackerel-like fishes n.e.i.

Brugde BSK Cetorhinus maximus Basking shark

ALV Alopias vulpinus Thresher

Makrellhai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako

SHO Galeus melastomus Blackmouth catshark

Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

CCP Carcharhinus plumbeus Sandbar shark

SPZ Sphyrna zygaena Smooth hammerhead

SPL Sphyrna lewini Scalloped hammerhead

QUB Squalus blainvillei Longnose spurdog

GUP Centrophorus granulosus Gulper shark

SCK Dalatias licha Kitefin shark

ETX Etmopterus spinax Velvet belly

Piggskate RJC Raja clavata Thornback ray

JDP Dasyatis pastinaca Common stingray

Håbrann POR Lamna nasus Porbeagle

 SCL Scyliorhinus spp. Catsharks, nursehound

 SDV Mustelus spp. Smoothhounds

Pigghå DGS Squalus acanthias Picked (= Spiny) dogfish

 DGX Squalidae Dogfish sharks n.e.i.

 AGN Squatina squatina Angelshark

Havengler ASK Squatinidae Angelsharks, sand devils

 SHX Squaliformes Large sharks n.e.i.

 GTF Rhinobatidae Guitarfishes

Skate, uspesifisert SKA Raja spp. Skates

Annen skate og rokke SRX Rajiformes Skates and rays n.e.i.

SKX Elasmobranchii Sharks, rays and skates etc.

Annen marin fisk MZZ Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

Krabbe CRE Cancer pagurus Edible crab

 CMR Carcinus aestuaria Mediterranean shore crab

SCR Maja squinado Spinous spider crab

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

 PSL Palinurus mauritanicus Pink spiny lobster

 SLO Palinurus elephas Common spiny lobster

Langust CRW Palinurus spp. Palinurid spiny lobsters n.e.i. 

Sjøkreps NEP Nephrops norvegicus Norway lobster

Hummer LBE Homarus gammarus European lobster

 TGS Penaeus kerathurus Caramote prawn

 DPS Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp

 SSH Plesiopenaeus edwardsianus Scarlet shrimp

 ARA Aristeus antennatus Blue and red shrimp

Strandreke CPR Palaemon serratus Common prawn

Hestereke CSH Crangon crangon Common shrimp

 DCP Natantia Natantian decapods n.e.i.
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 MTS Squilla mantis Mantis squillid

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

GAS Gastropoda Gastropods n.e.i.

 PEE Littorina littorea Periwinkle

Østers OYF Ostrea edulis European flat oyster

 OYG Crassostrea gigas Pacific cupped oyster

 MSM Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel

 SJA Pecten jacobeus Great scallop

 MUE Murex spp. Murex

Hjerteskjell COC Cardium edule Common cockle

 SVE Venus (= Chamelea) gallina Striped venus

 CTG Ruditapes decussatus Grooved carpet shell

 CTS Tapes pullastra Carpet shell

 TPS Tapes spp. Carpet shells n.e.i.

 DON Donax spp. Donax clams

 RAZ Solen spp. Razor clams

CLX Bivalvia Clams n.e.i.

 CEP Cephalopoda Cephalopods n.e.i.

 CTC Sepia officinalis Common cuttlefish

 CTL Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes, bobtail squids

Blekksprut SQC Loligo spp. Common squids

Akkar SQE Todarodes sagittatus sagitt. European flying squid

 OCC Octopus vulgaris Common octopus

 OCM Eledone spp. Horned and musky octopuses

 OCZ Octopodidae Octopuses

Annen blekksprut SQU Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

TTX Testudinata Marine turtles n.e.i.

 SSG Microcosmus sulcatus Grooved sea-squirt

 URM Paracentrotus lividus Stony sea-urchin

JEL Phopilema spp. Jellyfishes

DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 41)

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Maisild/stamsild SHZ Alosa spp. Shads n.e.i.

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

 BAX Paralichthys spp. Bastard halibuts

 TOX Cynoglossidae Tonguefishes n.e.i.

 SAO Salilota australis

Mora MOR Moridae Moras

 HKU Urophycis brasiliensis Brazilian codling

 POS Micromesistius australis Southern blue whiting

 HKP Merluccius hubbsi Argentine hake

 HPA Merluccius polylepis Patagonian hake

HKX Merluccius spp. Hakes n.e.i.

 GRM Macruronus magellanicus Patagonian grenadier

 GRS Macruronus spp. Blue grenadiers

 GRV Macrourus spp. Grenadiers
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Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiformes n.e.i.

 CAX Ariidae Sea catfishes n.e.i.

 LIG Saurida tumbil Greater lizardfish

 COS Conger orbignyanus Argentine conger

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

 ROB Centropomus spp. Snooks (= Robalos) n.e.i.

 GPB Mycteroperca spp. Brazilian groupers

 GPR Epinephelus morio Red grouper

 GPX Epinephelus spp. Groupers n.e.i.

 BSZ Acanthistius brasilianus Argentine seabass

BSX Serranidae Groupers, seabasses n.e.i.

 SNC Lutjanus purpureus Southern red snapper

 SNY Ocyurus chrysurus Yellowtail snapper

 SNX Lutjanidae Snappers, jobfishes n.e.i.

 BRG Conodon nobilis Barred grunt

Grunt GRX Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips n.e.i.

 SWF Cynoscion striatus Striped weakfish

 WKX Cynoscion spp. Weakfishes n.e.i.

 CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker

 KGB Menticirrhus americanus Southern kingcroaker

 CKY Umbrina canasai Argentine croaker

 WKK Macrodon ancylodon King weakfish

 BDM Pogonias cromis Black drum

 CDX Sciaenidae Croakers, drums n.e.i.

 SRG Diplodus spp. Sargo breams n.e.i.

 DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

 RPG Sparus pagrus Red porgy

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams n.e.i.

 MUX Mullus spp. Surmullets (= Red mullets)

 CTA Cheilodactylus bergi Castaneta

 SPB Pinguipes spp. Brazilian sandperches

 FLA Percophis brasiliensis Brazilian flathead

 BLP Eleginops maclovinus Patagonian blennie

 TOP Dissostichus eleginoides Patagonian toothfish

 NOG Notothenia gibbenfrons Humped rockcod

 NOS Notothenia squamifrons Grey rockcod

 NOT Patagonotothen brevicauda Patagonian rockcod

 PAT Patagonotothen longipes ramsai

 NOX Nototheniidae Antarctic rockcods, noties n.e.i.

 SSI Chaenocephalus aceratus Blackfin icefish

 ANI Champsocephalus gunnari Mackerel icefish

 ICX Channichthyidae Icefishes n.e.i.

 PRC Percoidei Percoids n.e.i.

 CUS Genypterus blacodes Pink cusk-eel

CEN Centrolophidae Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Blåkjeft BRF Helicolenus dactylopterus Blackbelly rosefish

SCO Scorpaenidae Scorpionfishes n.e.i

 SRA Prionotus spp. Atlantic searobins
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 BAL Hemirhamphus brasiliensis Ballyhoo halfbeak

FLY Exocoetidae Flyingfishes n.e.i.

BAR Sphyraena spp. Barracudas

Annen multe MUL Mugilidae Mullets n.e.i.

Stripefisker SIL Atherinidae Silversides (= Sandsmelts)

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

 BLU Pometomus saltatrix Bluefish

 JAA Trachurus picturatus Blue jack mackerel

Annen taggmakrell JAX Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

 TRE Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i.

 AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

 PAO Parona signata Parona leatherjack

 CGX Carangidae Carangids n.e.i.

 DOL Coryphaena hippurus Common dolphinfish

 BTG Peprilus spp. Gulf butterfish, harvestfishes

 BUX Stromateidae Butterfishes silver pomfrets

 LAD Elops saurus Ladyfish

 TAR Tarpon (= Megelops) atlanticus Tarpon

 BSR Sardinella brasiliensis Brazilian sardinella

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i.

 MHS Brevoortia aurea Brazilian menhaden

 MHP Brevoortia pectinata Argentine menhaden

 SAS Harengula spp. Scaled sardines

 FAS Sprattus fuegensis Falkland sprat

 ANA Engraulis anchoita Argentine anchoita

ANX Engraulidae Anchovies n.e.i.

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

Ryggstripet pelamide BON Sarda sarda Atlantic bonito

 WAH Acanthocybium solandri Wahoo

 KGM Scomberomorus cavalla King mackerel

Atlantisk spansk makrell SSM Scomberomorus maculatus Atlantic Spanish mackerel

 KGX Scomberomorus spp. Seerfishes n.e.i.

Auxid FRZ Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas

Tunnin LTA Euthynnus alletteratus Atlantic black skipjack

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

 BLF Thunnus atlanticus Blackfin tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

 SBF Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

BET Thunnus obesus Bigeye tuna

Annen tunfisk TUN Thunnini Tunas n.e.i.

Seilfisk SAI Istiophorus albicans Atlantic sailfish

 BUM Makaira nigricans Atlantic blue marlin

 WHM Tetrapturus albidus Atlantic white marlin

 BIL Istiophoridae Marlins, sailfishes, spearfishes

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

 TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.52/190 17.10.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Nr. 53/190 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

17.10.2002 Nr. 52/191EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.10.2002 Nr. 53/191EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

 WSM Thyrsitops lepidopodes White snake mackerel

 LHT Trichiurus lepturus Largehead hairtail

Spansk makrell MAS Scomber japonicus Chub mackerel

BTH Alopias superciliosus Bigeye thresher

Makrellhai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako

Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

FAL Carcharhinus falciformis Silky shark

BRO Carcharhinus brachyurus Copper shark

SPZ Sphyrna zygaena Smooth hammerhead

SPL Sphyrna lewini Scalloped hammerhead

GAG Galeorhinus galeus Tope shark

Pigghå DGS Squalus acanthias Picked dogfish

Havengler ASK Squatinidae Angel sharks, sand devils n.e.i.

 GUD Rhinobatos percellens Chola guitarfish

 SAW Pristidae Sawfishes

ELF Callorhinchus spp. Elephantfishes n.e.i.

 SPD Mustelus schmitti Patagonian smoothhound

 SDV Mustelus spp. Smoothhounds

 LSK Galeorhinus spp. Liveroil sharks

Annen skate og rokke SRX Rajiformes Skates and rays, n.e.i.

SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, etc.

Annen marin fisk MZZ Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

 CRZ Callinectes danae Dana swimcrab

 KCR Lithodes antarcticus Southern kingcrab

 PAG Paralomis granulosa Softshell red crab

 GER Geryon spp. Geryons n.e.i.

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

 SLC Panulirus argus Caribbean spiny lobster

 SLV Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i.

 ABS Penaeus aztecus Northern brown shrimp

PNB Penaeus brasiliensis Redspotted shrimp

Reke av Penaeusslekten PEN Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

 BOB Xiphopenaeus kroyeri Atlantic seabob

 ASH Artemesia longinaris Argentine stiletto shrimp

 LAA Pleoticus muelleri Argentine red shrimp

 DCP Natantia Natantian decapods n.e.i.

 KRX Euphausia superba Antarctic krill

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

 GAS Gastropoda Gastropods n.e.i.

Annen Cupped oysters OYC Crassostrea spp. Cupped oysters n.e.i.

 MSR Mytilus platensis River Plata mussel

 MSC Aulacomya ater Magellan mussel

Annen skjell SCX Pectinidae Scallops n.e.i.

 DON Donax spp. Donax clams

CLX Bivalvia Clams n.e.i.

 CTL Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes, bobtail squids

 SQP Loligo gahi Patagonian squid

Blekksprut SQC Loligo spp. Common squids
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 SQA Illex argentinus Argentine shortfin squid

 SQS Martialia hyadesi Sevenstar flying squid

 OCT Octopodidae Octopuses

Annen blekksprut SQU Loliginidee, Ommastrephidae Squids n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

TTX Testudinata Marine turtles n.e.i.

DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (hovedfangstområde 47)

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

 SOW Austroglossus microlepis West coast sole

 SOE Austroglossus pectoralis Mud sole

 SOA Austroglossus spp. Southeast Atlantic soles n.e.i.

 TOX Cynoglossidae Tonguefishes n.e.i.

 HKB Merluccius polli Benguela hake

 HKK Merluccius capensis Shallow-water Cape hake

 HKO Merluccius paradoxus Deepwater Cape hake

 HKC Merluccius capensis, M. paradoxus Cape hakes

 HKZ Merlucciidae Merluccid hakes

Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiforms n.e.i.

 HAF Sternoptychidae Hatchetfishes

 MAU Maurolicus spp. Lightfishes n.e.i.

 MAV Maurolicus muelleri Silver lightfish

 GRE Chlorophthalmidae Greeneyes

 GAT Galeichthyes feliceps White barbel

 SMC Arius heudoloti Smoothmouth sea catfish

 CAX Ariidae Sea catfishes n.e.i.

 LIG Saurida tumbil Greater lizardfish

 LIX Synodontidae Lizardfishes n.e.i.

Annen ål COX Congridae Conger eels n.e.i.

Trompetfisk SNS Macroramphosus scolopax Slender snipefish

 SNI Macroramphosidae Snipefishes

Beryx, alfonsinos ALF Beryx spp. Alfonsinos

 BRX Berycidae Alfonsinos n.e.i.

Sanktpetersfisk JOD Zeus faber John dory

 JOS Zenopsis conchifer Silvery John dory

 ZEX Zeidae Dories n.e.i.

BOR Caproidae Boarfishes

BOC Capros aper Boarfish

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

 GPX Epinephelus spp. Groupers n.e.i.

Vrakfisk WRF Polyprion americanus Wreckfish

BSX Serranidae Groupers, seabasses n.e.i.

 BIG Priacanthus spp. Big-eyes n.e.i.

 PRI Priacanthidae Big-eyes, glasseyes, bulleyes

APO Apogonidae Cardinalfishes n.e.i.

 ACR Acropomatidae Glow-bellies, splitfins
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 SYN Synagrops japonicus Blackmouth splitfin

 SYS Synagrops spp. Splitfins n.e.i.

 EMM Emmelichthys nitidus Cape bonnetmouth

 EMT Emmelichthyidae Bonnetmouths, rubyfishes etc.

 SNX Lutjanidae Snappers, jobfishes, n.e.i.

 THB Nemipterus spp. Threadfin breams

 THD Nemipteridae Threadfin, monocle, dwarf breams

 GRB Brachydeuterus auratus Bigeye grunt

 BRL Plectorhinchus mediterraneus Rubberlip grunt

 BUR Pomadasys jubelini Sompat grunt

Grunt GRX Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i.

 KOB Argyrosomus hololepidotus Southern meagre (= kob)

 AWE Atractoscion aequidens Geelbek croaker

 LKR Otolithes ruber Tigertooth croaker

 CKW Pseudotolithus spp. West African croakers

 CDX Sciaenidae Croakers, drums n.e.i.

 UCA Umbrina canariensis Canary drum (= baardman)

 WKX Cynoscion spp. Weakfishes n.e.i.

 TJO Pagellus natalensis Natal pandora

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams n.e.i.

PAX Pagellus spp. Pandoras n.e.i.

 SRG Diplodus spp. Sargo breams, n.e.i.

 DEL Dentex macrophthalmus Large-eye dentex

 DEA Dentex angolensis Angolan dentex

 DEN Dentex canariensis Canary dentex

 DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

 BRB Spondyliosoma cantharus Black seabream

 SLF Argyrozona argyrozona Carpenter seabream

 SLD Cheimerius nufar Santer seabream

 RER Petrus rupestris Red steenbras

 PGA Pterogymnus laniarius Panga seabream

 WSN Rhabdosargus globiceps White stumpnose

 SBP Sparus (= Pagrus) spp. Pargo breams, n.e.i.

Oksøyefisk BOG Boops boops Bogue

 RSX Chrysoblephus spp. Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

 SNW Lithognathus lithognathus Whitesteenbras

 STW Lithognathus spp. Steenbrasses, n.e.i.

 SSB Lithognathus mormyrus Sand steenbras

 CPP Pachymetopon spp. Copper breams

 SLM Sarpa salpa Salema (= Strepie)

 PLY Polysteganus spp. Polystegan seabreams n.e.i.

 SCM Polysteganus praeorbitalis Scotsman seabream

 SEV Polysteganus undulosus Seventyfour seabream

 SBU Polysteganus coeruleopunctatus Blueskin seabream

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams, n.e.i.

 PIC Spicara spp. Picarels

Annen mullefisk MUM Mullidae Goatfishes, red mullets n.e.i.

 MUX Mullus spp. Surmullets (= Red mullets)

 COT Coracinidae Galjoens n.e.i.
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 GAJ Coracinus capensis Galjoen

 SPA Ephippidae Spadefishes

 SIC Drepane africana African sicklefish

 OPH Ophidiidae Cuskeels, brotulas n.e.i.

 KCP Genypterus capensis Kingklip

Kutling GPA Gobiidae Gobies n.e.i.

 REC Sebastes capensis Cape redfish

 ROK Helicolenus spp. Rosefishes n.e.i.

Blåkjeft BRF Helicolenus dactylopterus Blackbelly rosefish

SCO Scorpaenidae Scorpionfishes, n.e.i.

 GUN Trigla lyra Piper gurnard

 GUC Chelidonichthys capensis Cape gurnard

Knurr uspes. GUX Triglidae Gurnards, searobins n.e.i.

 GUY Trigla spp. Gurnards

TRI Balistidae Triggerfishes, durgons

 MOK Lophius upsicephalus Cape monk

Andre av breiflabbfamilien ANF Lophiidae Anglerfishes n.e.i.

 LAN Lampanyctodes hectoris Lanternfish

 LXX Myctophidae Lanternfishes

BEN Belonidae Needlefishes n.e.i.

 NED Tylosaurus spp. Needlefishes

 SAX Scomberesocidae Sauries n.e.i.

Makrellgjedde SAU Scomberesox saurus Atlantic saury

BAR Sphyraena spp. Barracudas

 BAZ Sphyraenidae Barracudas

Annen multe MUL Mugilidae Mullets n.e.i.

 THF Polynemidae Threadfins, tasselfishes n.e.i.

 GAL Galeoides dedactylus Lesser African threadfin

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

 BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

 POT Pomatomidae Bluefishes n.e.i.

 CBA Rachycentron canadum Cobia

 CBX Rachycentridae Cobias n.e.i.

 HMC Trachurus capensis Cape horse mackerel

 HMZ Trachurus trecae Cunene horse mackerel

Annen taggmakrell JAX Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

 SDX Decapterus spp. Scads

 CVJ Caranx hippos Crevalle jack

 HMV Decapterus rhonchus False scad

 TRE Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i.

 LUK Selene dorsalis Lookdown fish

 POX Trachinotus spp. Pompanos

 YTC Seriola lalandi Yellowtail amberjack

 AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

 LEE Lichia amia Leerfish (= Garrick)

 BUA Chloroscombrus chrysurus Atlantic bumper

 CGX Carangidae Carangids n.e.i.

 BRZ Bramidae Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Sølvbrasme POA Brama brama Atlantic pomfret
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 DOL Coryphaena hippurus Common dolphinfish

 DOX Coryphaenidae Dolphinfishes n.e.i.

 BLB Stromateus fiatola Blue butterfish

 BUX Stromateidae Butterfishes silverpomfrets

 ALU Albulidae Bonefishes

 BNF Pterothrissus belloci Longfin bonefish

 SAA Sardinella aurita Round sardinella

 SAE Sardinella maderensis Madeiran sardinella

 PIA Sardinops ocellatus Southern African pilchard

 WRR Etrumeus whiteheadi Whitehead’s round herring

 ANC Engraulis capensis Southern African anchovy

Annen ansjos ANX Engraulidae Anchovies n.e.i.

 CLP Clupeidae Herrings, sardines n.e.i.

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i.

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

Ryggstripet pelamide BON Sarde sarda Atlantic bonito

 WAH Acanthocybium solandri Wahoo

 FRI Auxis thazard Frigate tuna

Auxid FRZ Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas

 COM Scomberomorus guttatus Narrow-banded Spanish mackerel

Atlantisk spansk makrell SSM Scomberomorus maculatus King mackerel

 MAW Scomberomorus tritor West African Spanish mackerel

 KAK Scomberomorus plurilineatus Kanadi kingfish

 KGX Scomberomorus spp. Seerfishes n.e.i.

Tunnin LTA Euthynnus alletteratus Atlantic black skipjack

 KAW Euthynnus affinis Kawakawa

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

Makrellstørje BFT Thunnus thynnus Northern bluefin tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

 SBF Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

BET Thunnus obesus Bigeye tuna

Seilfisk SAI Istiophorus albicans Atlantic sailfish

 BUM Makaira nigricans Atlantic blue marlin

 BLM Makaira indica Black marlin

 WHM Tetrapturus albidus Atlantic white marlin

 BIL Istiophoridae Marlins, sailfishes, spearfishes

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

 XIP Xiphiidae Swordfishes

 TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.

 GEP Gempylidae Snake mackerels, escolars n.e.i.

 SNK Thyrsites atun Snoek

 LHT Trichiurus lepturus Largehead hairtail

 CUT Trichiuridae Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Slirefisk SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish

Spansk makrell MAS Scomber japonicus Chub mackerel

 MAX Scombridae Mackerels n.e.i.

 MKX Scombroidei Mackerel-like fishes n.e.i.

Makrellhai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako
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Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

SPZ Sphyrna zygaena Smooth hammerhead

SDV Mustelus spp. Smoothhounds n.e.i.

 GAG Galeorhinus galeus Tope shark

Havengler ASK Squatinidae Angelsharks, sand devils n.e.i.

Skate, uspesifisert SKA Raja spp. Raja rays n.e.i.

Annen skate og rokke SRX Rajiformes Rays, stingrays, mantas n.e.i.

 CHM Callorhinchus capensis Cape elephantfish

SKX Elasmobranchii Sharks, rays skates, etc. n.e.i.

MSK Lamnidae Mackerel sharks, porbeagles

SYX Scyliorhinidae Catsharks

RSK Cercharhinidae Requiem sharks

Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

 SPY Sphyridae Bonnethead, hammerhead sharks

 SMD Mustelus mustelus Smoothhound

 DGX Squalidae Dogfish sharks n.e.i.

Pigghå DGS Squalus acanthias Picked (= Spiny) dogfish

 DOP Squalus megalops Shortnose dogfish

 GTF Rhinobatidae Guitarfishes

 SAW Pristidae Sawfishes

Skate, uspesifisert RAJ Rajidae Skates n.e.i.

Skate, uspesifisert. SKA Raja spp. Skates

 STT Dasyatididae (= Trygonidae) Stingrays, butterfly rays

Ørneskate EAG Myliobatidae Eagle rays

 MAN Mobulidae Mantas

 TOD Torpedinidae Torpedo (= Electric) rays

 CAH Callorhinchidae Elephantfishes n.e.i.

 BAI Batoidimorpha (Hypotremata) Rays, skates, mantas n.e.i.

Annen hai SKH Selachimorpha (Pleurotremata) Various sharks n.e.i.

SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates etc.

 CAR Chondrychthyes Cartilaginous fishes n.e.i.

 HOL Holocephali Chimaeras n.e.i.

Annen marin fisk MZZ Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

Krabbe CRE Cancer pagurus Edible crab

 CAD Cancridae Jonah crabs, rock crabs

 SWM Portunidae Swimming crabs n.e.i.

 KCX Lithodidae King crabs n.e.i.

 KCR Lithodes antarctica Southern king crabs

 KCA Lithodes ferox King crab

 CGE Geryon (= Chaceon) maritae West African geryon

 GER Geryon spp. Geryons n.e.i.

 GEY Geryonidae Deep-sea crabs, geryons

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

 SLV Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i.

 LOV Panulirus regius Royal spiny lobster

 LOK Panulirus homarus Scalloped spiny lobster

 LBC Jasus lalandii Caps rock lobster

 LBT Jasus tristani Tristan da Cunha rock lobster

 SLN Palinuris delagoae Natal spiny lobster
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 SLS Palinurus gilchristi South coast spiny lobster

 VLO Palinuridae Spiny lobsters n.e.i.

 LOS Scyllaridae Slipper lobsters

 NES Nephropsis stewarti Indian Ocean lobsterette

 NEX Nephropidae True lobsters, lobsterettes

 TGS Penaeus kerathurus Caramote prawn

 PNI Penaeus indicus Indian white prawn

 SOP Penaeus notialis Southern pink shrimp

Reke av Penaeusslekten PEN Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

 DPS Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp

 PEZ Penaeidae Penaeid shrimps

 ARV Aristeus varidens Striped red shrimp

 ARI Aristeidae Aristeid shrimps

Strandreke CPR Palaemon serratus Common prawn

 SOZ Solenoceridae Solenocerid shrimps

 KNI Haliporoides spp. Knife shrimps

 KNS Haliporoides triarthrus Knife shrimp

 JAQ Haliporoides sibogae Jack-knife shrimp

 DCP Natantia Natantian decapoda n.e.i.

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

 ABP Haliotis midae Perlemoen abalone

 GIW Turbo sarmaticus Giant periwinkle

 OYX Ostrea spp. Flat oysters n.e.i.

 ODE Ostrea denticulata Denticulate rock oyster

 OYG Crassostrea gigas Pacific cupped oyster

Annen Cupped oyster OYC Crassostrea spp. Cupped oysters n.e.i.

 MSL Perna perna Rock mussel

 MSX Mytilidae Sea mussels n.e.i.

 PSU Pecten sulcicostatus  

Annen skjell SCX Pectinidae Scallops n.e.i.

 MAG Mactra glabrata Smooth mactra

 MAT Mactridae Mactra surf clams

 CLV Veneridae Venus clams

 DOR Dosinia orbignyi  

 DON Donax spp. Donax clams

 RAC Solen capensis Cape razor clams

 SOI Solenidae Razor clams, knife clams

CLX Bivalvia Clams n.e.i.

 CTL Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes, bobtail squids

 CHO Loligo reynaudi Chokker squid

 SQG Todarodes sagittatus angolen. Angolan flying squid

Blekksprut SQC Loligo spp. Common squids

 OCT Octopodidae Octopuses

Annen blekksprut SQU Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

 SEK Arctocephalus pusillus South African fur seal

 SSR Pyura stolonifera Red bait

 URR Parechinus angulosus  

 CUX Holothurioidea Sea-cucumbers n.e.i.

 INV Invertebrata Aquatic invertebrates n.e.i.
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 HIX Hilsa kelee Kelee shad

 HIL Tenualosa ilisha Hilsa shad

 MIL Chanos chanos Milkfish

 GIP Lates calcarifer Giant seaperch (= Barramundi)

Annen flatfisk FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i.

 HAI Psettodes erumei Indian halibut

 TOX Cynoglossidae Tonguefishes n.e.i.

 UNC Bregmaceros macclellandi Unicorn cod

Annen torskefisk GAD Gadiformes Gadiformes n.e.i.

 BUC Harpadon nehereus Bombay duck

 CAX Ariidae Seacatfishes n.e.i.

 LIG Saurida tumbil Greater lizardfish

 LIB Saurida undosquamis Brushtooth lizardfish

 LIX Synodontidae Lizardfishes n.e.i.

 PCX Muraenesox spp. Pike congers n.e.i.

Annen ål COX Congridae Conger eels n.e.i.

Beryx, alfonsinos ALF Beryx spp. Alfonsinos

 JJD Zeus japonicus Japanese John dory

Annen piggfinnefisk DPX Perciformes Demersal percomorphs n.e.i.

 GPX Epinephelus spp. Groupers n.e.i.

BSX Serranidae Groupers, seabasses n.e.i.

 BIG Priacanthus spp. Bigeyes n.e.i.

 WHS Sillaginidae Sillago whitings

 TRF Lactarius lactarius False trevally

 EMT Emmelichthyidae Bonnetmouths, rubyfishes etc.

 RES Lutjanus argentimaculatis Mangrove red snapper

 SNA Lutjanus spp. Snappers n.e.i.

 SNX Lutjanidae Snappers, jobfishes, n.e.i.

 THB Nemipterus spp. Threadfin breams

 THD Nemipteridae Threadfin, monocle dwarf breams

 POY Leiognathidae Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Grunt GRX Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i.

 KOB Argyrosomus hololepidotus Southern meagre (= Kob)

 AWE Atractoscion aequidens Geelebek croaker

 CDX Sciaenidae Croakers, drums n.e.i.

 EMP Lethrinidae Emperors (= Scavengers)

PAX Pagellus spp. Pandoras n.e.i.

 DEX Dentex spp. Dentex n.e.i.

 KBR Argyrops spinifer King soldier bream

 SLD Cheimerius nufar Santer seabream

 RER Petrus rupestris Red steenbras

 RSX Chrysoblephus spp. Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Annen havkaruss SBX Sparidae Porgies, seabreams, n.e.i.

 MUX Mullus spp. Surmullets (= Red mullets)

 GOX Upeneus spp. Goatfishes

MUM Mullidae Goatfishes, red mullets n.e.i.
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 SPS Drepane punctata Spotted sicklefish

Annen leppefisk WRA Labridae Wrasses, hogfishes, etc.

 MOJ Gerres spp. Mojarras (= Silver-biddies)

 PRC Percoidei Percoids n.e.i.

 SPI Siganus spp. Spinefeet (= Rabbitfishes)

SCO Scorpaenidae Scorpionfishes n.e.i.

 FLH Platycephalidae Flatheads

TRI Balistidae Triggerfishes, durgons

 LXX Myctophidae Lanternfishes

 NED Tylosurus spp. Needlefishes

HAX Hemirhamphus spp. Halfbeaks n.e.i.

FLY Exocoetidae Flyingfishes n.e.i.

BAR Sphyraena spp. Barracudas

 MUF Mugil cephalus Flathead grey mullet

Annen multe MUL Mugilidae Mullets n.e.i.

 FOT Eleutheronema tetradactylum Fourfinger threadfin

 THF Polynemidae Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Annen piggfinnefisk PPX Perciformes Pelagic percomorphs n.e.i.

 BLU Pomatomus saltatrix Bluefish

 CBA Rachycentron canadum Cobia

 CBX Rachycentridae Cobias, n.e.i. 

Annen taggmakrell JAX Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

 RUS Decapterus russelli Indian scad

 SDX Decapterus spp. Scads

 TRE Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i.

 POX Trachinotus spp. Pompanos

 YTC Seriola lalandi Yellowtail amberjack

 AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i.

 RRU Elagatis bipinnulata Rainbow runner

 GLT Gnatanodon speciosus Golden trevally

 HAS Megalaspis cordyla Torpedo scad

 QUE Scomberoides (= Chorinemus) spp. Queenfishes

 BIS Selar crumenophthalmus Big-eye scad

 TRY Selaroides leptolepis Yellowstripe scad

 CGX Carangidae Carangids n.e.i.

 POB Formio niger Black pomfret

 DOL Coryphaene hippurus Common dolphinfish

 SIP Pampus argenteus Silver pomfret

 BUX Stromateidae Butterfishes, silver pomfrets

  SAG Sardinella gibbosa Goldstripe sardinella

 IOS Sardinelle longiceps Indian oil sardine

Annen sardin SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i.

 PIA Sardinops ocellatus Southern African pilchard

 RRH Etrumeus teres Redeye round herring

 STO Stolephorus spp. Stolephorus anchovies

ANX Engraulidae Anchovies n.e.i.

Annen sildefisk CLU Clupeoidei Clupeoids n.e.i.

 DOB Chirocentrus dorab Dorab wolf-herring
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 DOS Chirocentrus spp. Wolf-herrings

 WAH Acanthocybium solandri Wahoo

 COM Scomberomorus ommerson Narrow-barred Spanish mackerel

 GUT Scomberomorus guttatus Indo-Pacific king mackerel

 STS Scomberomorus lineolatus Streaked seerfish

 KGX Scomberomorus spp. Seerfishes n.e.i.

Auxid FRZ Auxis thazard, A rochei Frigate and bullet tunas

 KAW Euthynnus affinis Kawakawa

Bukstripet pelamide SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna

 LOT Thunnus tonggol Longtail tuna

Albakor ALB Thunnus alalunga Albacore

 SBF Thunnus maccoyii Southern bluefin tuna

YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna

BET Thunnus obesus Big-eye tuna

 SFA Istiophorus platypterus Indo-Pacific sailfish

 BLZ Makaira mazara Indo-Pacific blue marlin

 BLM Makaira indica Black marlin

 MLS Tetrapturus audax Striped marlin

 BIL Istiophoridae Marlins, sailfishes, spearfishes

 TUX Scombroidei Tuna-like fishes n.e.i.

 SNK Thyrsites atun Snoek

 LHT Trichiurus lepturus Largehead hairtail

Slirefisk SFS Lepidopus caudatus Silver scabbardfish

 CUT Trichiuridae Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spansk makrell MAS Scomber japonicus Chub mackerel

 RAG Rastrelliger kanagurta Indian mackerel

 RAX Rastrelliger spp. Indian mackerels n.e.i.

 MKX Scombroidei Mackerel-like fishes n.e.i.

Sverdfisk SWO Xiphias gladius Swordfish

Makrellhai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako

Blåhai BSH Prionace glauca Blue shark

OCS Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark

CCQ Carcharhinus sorrah Spot-tail shark

DUS Carcharhinus obscurus Dusky shark

 FAL Carcharhinus falciformis Silky shark

RHA Rhizoprionodon acutus Milk shark

 RSK Carcharhinidae Requiem sharks n.e.i.

SPY Sphyrnidae Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

 GTF Rhinobatidae Guitarfishes, etc. n.e.i.

 SAW Pristidae Sawfishes

Annen skate og rokke SRX Rajiformes Rays, stingrays, mantas n.e.i.

SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Annen marin fisk MZZ Osteichthyes Marine fishes n.e.i.

Svømmekrabber CRS Portunus spp. Swimcrabs

 MUD Scylla serrata Mud crab

 GER Geryon spp. Geryons n.e.i.

Annen krabbe CRA Reptantia Marine crabs n.e.i.

 SLV Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.52/200 17.10.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Nr. 53/200 24.10.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

17.10.2002 Nr. 52/201EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.10.2002 Nr. 53/201EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Norsk navn Bokstavkode Vitenskapelig navn Engelsk navn

 SLN Palinurus delagoae Natal spiny lobster

 LOS Scyllaridae Slipper lobsters

 NEA Metanephrops andamanicus Andaman lobster

 GIT Penaeus monodon Giant tiger prawn

 TIP Penaeus semisulcatus Green tiger prawn

PNI Penaeus indicus Indian white prawn

Reke av Penaeusslekten PEN Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i.

 KNS Haliporoides triarthrus Knife shrimp

 JAQ Haliporoides sibogae Jack-knife shrimp

 KNI Haliporoides spp. Knife shrimps

 DCP Natantia Natantian decapods n.e.i.

Andre krepsdyr CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i.

 ABX Haliotis spp. Abalones n.e.i.

 CSC Crassostrea cucullata Rock-cupped oyster

Annen Cupped oyster OYC Crassostrea spp. Cupped oysters n.e.i

 CEP Cephalopoda Cephalopods n.e.i.

 CTL Sepiidae, Sepiolidae Cuttlefishes, bobtail squids

Blekksprut SQC Loligo spp. Common squids

 OCT Octopodidae Octopuses

Annen blekksprut SQU Loliginidee, Ommastrephidae Squids n.e.i.

Annet bløtdyr MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i.

 TUG Chelonia mydas Green turtle

TTX Testudinata Marine turtles n.e.i.

 CUX Holothurioidea Sea-cucumbers n.e.i.

 INV Invertebrata Aquatic invertebrates n.e.i.
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VEDLEGG II

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV FANGSTDATA FOR DET NORDLIGE ATLANTERHAV PÅ 
MAGNETISKE MEDIER

A KODINGSFORMAT

 Dataene skal framlegges som poster av ulik lengde med et kolon (:) mellom postens felter. Følgende felter skal inngå i 
hver post:

Felt Merknader

Stat Bokstavkode på tre bokstaver (f.eks. FRA = Frankrike)

År f.eks. 2001 eller 01

FAO-hovedfangstområde f.eks. 34 = det østlige sentrale Atlanterhav

Avsnitt f.eks. 3.3 = avsnitt 3.3

Art Bokstavkode på tre bokstaver

Fangst Tonn

 a) Fangstene skal angis i rundvektekvivalent av ilandføringene, avrundet til nærmeste tonn.

 b) Mengder på mindre enn en halv enhet registreres som «-1».

 c) Landkoder:

  Østerrike   AUT

  Belgia   BEL

  Danmark   DNK

  Finland   FIN

  Frankrike   FRA

  Tyskland   DEU

  Hellas   GRC

  Irland   IRL

  Italia   ITA

  Luxembourg  LUX

  Nederland   NLD

  Portugal   PRT

  Spania   ESP

  Sverige   SWE

  Det forente kongerike GBR

  Island   ISL

  Norge   NOR

  Bulgaria   BGR

  Kypros   CYP

  Den tsjekkiske republikken CZE

  Estland   EST

  Ungarn   HUN

  Latvia   LVA

  Litauen   LTU
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  Malta   MLT

  Polen   POL

  Romania   ROM

  Den slovakiske republikken SVK

  Slovenia   SVN

  Tyrkia   TUR

B. METODE FOR DATAOVERFØRING TIL KOMMISJONEN

 Dataene skal så langt det er mulig overføres elektronisk (f.eks. som vedlegg til en e-post). Dersom dette ikke er mulig, 
kan dataene innberettes i form av en fil på en 3,5″ HD-diskett.
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                                            3.  Parlamentarikerkomiteen for EØS

                                            4.  Den rådgivende komité for EØS

                                            II  EFTA-ORGANER

                                            1.  EFTA-statenes faste komité

                                            2.  EFTAs overvåkningsorgan

                                            3.  EFTA-domstolen

                                            III  EF-ORGANER

                                            1.  Rådet

                                            2.  Kommisjonen
                                            
                                            3.  Domstolen




